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Tytuł

„Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. 
Biernackiego 
w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych”

Warunki zmiany umowy

§ 14.�Zmiany Umowy  
1.�Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w następujących przypadkach 
i następującym zakresie:  
1)�w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, na podstawie 
odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy,  a przed wykonaniem przez 
Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, 
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku 
zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie 
Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług;  
2)�w zakresie sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy w przypadku, gdy produkt stanowiący Przedmiot 
oferty został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, co wynika z przedstawionego przez 
Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez producenta lub dystrybutora, a zaproponowany przez 
Wykonawcę w jego miejsce produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt 
będący Przedmiotem oferty, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych  w Zapytaniu, 
oraz w zakresie pozostałych parametrów zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, 
wykonywanie świadczeń gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 
rozdziału. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone;  
3)�zmiany Umowy będą podyktowane koniecznością dostosowania do wymagań i wytycznych 
wynikających ze współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności 
warunków dotyczących kwalifikowalności wydatków – zmianie może ulec termin wykonania Umowy o czas 
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niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian;  
4)�możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli w czasie realizacji Umowy z winy 
Zamawiającego wystąpią niedające się przewidzieć na etapie opublikowania Zapytania ofertowego, 
uwarunkowania np. organizacyjne, logistyczne, prawne, uniemożliwiające realizację zamówienia - termin 
realizacji Umowy może zostać wydłużony po uzgodnieniu przez Strony Umowy;  
5)�zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek 
elementu ujętego Przedmiotem Umowy oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości 
Przedmiotu Umowy;  
6)�w zakresie zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych oraz zmiany 
adresu tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresu Zamawiającego;
7)�w przypadku działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, lub którego nie 
można uniknąć, lub któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w zakresie 
determinowanym wystąpieniem siły wyższej.
2.�Zmiany Umowy, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone w następującym trybie:  
1)�W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zwróci się do 
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek 
winien być złożony niezwłocznie w formie pisemnej; o 
2)�Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona 
oceny zasadności zmiany Umowy;  
3)�Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone po przeprowadzeniu 
stosownych negocjacji.  
3.�Z wnioskiem o dokonanie zmiany przewidzianej w ust. 1 może wystąpić również Zamawiający. 
Postanowienia ust. 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-16
1. PYTANIA POTENCJALNYCH OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-04-12
1. Zapytanie ofertowe 2801 1 2021
2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego 2801 1 2021
3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertoweogo 2801 1 2021
4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 2801 1 2021
5. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 2801 1 2021

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia Data ostatniej zmiany
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2021-04-12 2021-04-16

Termin składania ofert

2021-04-20 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-04

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie
Partyzantów  30
26-300 Opoczno
NIP: 7681534113

Osoby do kontaktu

Joanna Gumkowska
tel.: 044 754 48 60
e-mail: fundusze@szpitalopoczno.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA (APLIKACJI 
MOBILNEJ) SSI 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria
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Sprzęt IT

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej Szpitalnego Systemu 
Informatycznego (SSI) wraz z 22 szt. tabletami medycznymi w konfiguracji fabrycznej oraz usługi 
gwarancyjne dostarczonych urządzeń i aplikacji.
2.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania 
ofertowego, który stanowi integralną część Zapytania.

Okres gwarancji

ROZDZIAŁ III ZAŁACZNIKA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO- APLIKACJA 12 MIESIECY, TABLETY 
24 MIESIĄCE

Kody CPV

30213200-7 Komputer tablet
48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego
48620000-0 Systemy operacyjne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

opoczyński

Gmina

Opoczno

Miejscowość

Opoczno

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
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1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1)�posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2)�akceptują treść Zapytania ofertowego bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za 
akceptację treści Zapytania;
2.�Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy:
1)�nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)�wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem postepowania w ramach 
Zapytania ofertowego,
3)�są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym w szczególności poprzez:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.�Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę w stosunku, do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne lub 
którego ogłoszono upadłość, za wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2016r. Prawo upadłościowe.
4.�Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy 
wyrządzili szkodę zamawiającemu lub wykonali wcześniejsze zamówienia nienależycie.
5.�Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana będzie za odrzuconą. 
6.�Ponadto Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)�jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2)�jej złożenie stanowi czy nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji
3)�zawiera inny sposób wykonania zamówienia niż ten, który został opisany przez Zamawiającego 
w Zapytaniu ofertowym;
4)�jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5)�została złożona po terminie składania ofert;
6)�zawiera rażąco niską cenę, tj. cenę, która wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia udzielonego na podstawie Zapytania ofertowego i wątpliwości 
te nie zostaną usunięte w wyniku wyjaśnień i dowodów złożonych przez Wykonawcę na wezwanie 
Zamawiającego;
7)�nie będzie zawierała wymaganych Zapytaniem dokumentów lub/i oświadczeń, a Wykonawca 
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mimo pisemnego wezwania do uzupełnienia nie przedstawi Zamawiającemu właściwych 
dokumentów lub/i oświadczeń lub nie będą one potwierdzały spełnianie wymagań określonych w 
Zapytaniu.
7.�O wykluczeniu lub odrzuceniu oferty, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, 
podając uzasadnienie wykluczenia lub odrzucenia.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

VI.�KRYTERIA OCENY OFERT- zapytanie ofertowe
1.�Zamawiający będzie kierował się przy ocenie ofert kryterium Cena (C)= 100%.
2.�Zamawiający obliczy wartość punktową oferty według wzoru: 
cena oferty — 100 %

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Punktacja: 
a)�wartość punktową kryterium „cena” określa się na podstawie wzoru:
Pc = (Cn : co) x 100 pkt x 100 %
Gdzie: 
Cn – oznacza cenę najniższą wśród złożonych ofert,
Co – oznacza cenę zaproponowaną przez danego oferenta,
Pc – oznacza liczbę punktów, która uzyskała dana oferta przy ocenie kryt

Podsumowanie
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Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-16 - data opublikowania

-> 2021-04-20 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


