Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
2.

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177).
NFZ zastrzega, że ogłoszenie to jest zgodne z zasadami dotyczącymi prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia na wykonanie usług w ramach projektów finansowanych ze środków EFS.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zasad i metodyki modelowania założeń i wzorców dla ścieżek
klinicznych (tzw. algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki
koordynowanej, wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom, na przykładzie jednej jednostki
chorobowej, wybranej przez Wykonawcę spośród wymienionych poniżej, planowanych do prowadzenia przez
lekarza POZ m.in. w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne rozliczane w ramach
budżetu powierzonego:
a. Nadciśnienie tętnicze samoistne
b. Cukrzyca t. II
c. Przewlekła choroba wieńcowa
d. Przewlekłe migotanie przedsionków
e. Przewlekła niewydolność serca
f. Astma oskrzelowa
g. POCHP
h. Wole miąższowe i guzowate tarczycy
i. Niedoczynność tarczycy
j. Przerost prostaty
k. Kamica dróg moczowych
l. Zespoły bólowe kręgosłupa
W ramach Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania zakresu pojęciowego dla przyszłego
systemu opieki koordynowanej, poprzez identyfikację pojęć i opracowanie ich definicji w postaci słownika;
określenia architektury biznesowej dla przyszłego systemu opieki koordynowanej, w uzgodnieniu z
Zamawiającym; opracowania notacji oraz metodyki modelowania ścieżek klinicznych, jak również
przeprowadzenia weryfikacji powstałych produktów poprzez zamodelowanie na ich podstawie modelu ścieżki
klinicznej dla wybranego przykładu, uwzględniając aktualną, opublikowaną wiedzę medyczną.
Wszystkie produkty Zamówienia powinny zostać uzgodnione z przedstawicielami towarzystw medycznych oraz
skonsultowane z lekarzami praktykami, pielęgniarkami oraz zarządzającymi podmiotami leczniczymi na
poziomie POZ, AOS. Opinie poszczególnych grup, powinny zostać przedstawione w formie pisemnej,
umożliwiającej ich weryfikację przez Zamawiającego. W celu wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający
przekaże Wykonawcy posiadane, niezbędne informacje, dane oraz będzie inicjował spotkania uzgadniające z
przedstawicielami poszczególnych towarzystw medycznych.
Opracowane zasady i metodyka modelowania ścieżek klinicznych, powinna uwzględniać mechanizm ich
aktualizacji i zmiany, z uwzględnieniem procesu weryfikacji i akceptacji przez przyszłych użytkowników.
Wszystkie produkty Zamówienia powinny zostać opracowane w wersji elektronicznej, w formacie PDF lub MS
Word, umożliwiającym ich przeszukiwanie pełno tekstowe oraz wydruk. Ścieżki kliniczne powinny zostać
zamodelowana z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, umożliwiającego ich wydruk w postaci graficznej
lub dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów informacyjnych i infografik dla
lekarzy i pielęgniarek, na temat sposobu postępowania w ramach poszczególnych ścieżek klinicznych.
Opracowane materiały graficzne powinny zostać przekazane Zamawiającemu w bezstratnym formacie
graficznym, umożliwiającym ich dalszą obróbkę. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
Ogłoszenia. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wstępny wzór
umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 31 października 2016 roku.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji powstających produktów na każdym etapie ich realizacji.
5.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca Zamówienia, powinien dysponować potencjałem i doświadczeniem, niezbędnym do jego realizacji
w tym:
a. Jego profil działalności powinien być zgodny z celami badawczo-naukowymi Projektu, w obszarze
medycyny i zdrowia publicznego,
b. Powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczo-naukowych z zakresu
organizacji ochrony zdrowia lub projektów badawczo naukowych o tematyce klinicznej oraz POZ.
c. Powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań mających na celu wypracowanie dokumentów
takich jak: wytyczne lub standardy kliniczne, standardy opieki zdrowotnej, algorytmy postępowania,
lub uczestnictwo w zespołach (np. sekcjach odnośnych towarzystw naukowych, odpowiedzialnych
za opracowanie wytycznych)
d. Powinien dysponować zespołem projektowym w skład którego wejdą:
e. przynajmniej 1 osoba z udokumentowanym doświadczeniem w pracy jako konsultant wojewódzki
lub krajowy w zakresie kardiologii lub pokrewnych
f. przynajmniej 2 osoby z doświadczeniem we wdrażaniu rekomendacji, zaleceń, wytycznych
postępowania w środowisku POZ
g. przynajmniej 1 osoba z doświadczeniem w zarządzaniu projektami doradczymi
6.

WYKONAWCA

ZOBOWIĄZANY

JEST

ZAŁĄCZYĆ

DO

OFERTY

NASTĘPUJĄCE

DOKUMENTY:
a.

b.

7.

Wykaz wykonanych usług
i. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz wykonanych (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie
ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 usług wypracowania
dokumentów takich jak: wytyczne lub standardy kliniczne, standardy opieki zdrowotnej,
algorytmy postępowania, lub uczestnictwo w zespołach (np. sekcjach odnośnych
towarzystw naukowych, odpowiedzialnych za opracowanie wytycznych), z podaniem ich
tytułu, daty realizacji, zleceniodawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia.
i. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia. Wykaz osób musi być sporządzony zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

INFORMACJA

O

OSOBACH

UPRAWNIONYCH

DO

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Z

WYKONAWCAMI
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udzielają:
Sabina Karczmarz tel 22 572 6142
8.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: koordynowana@nfz.gov.pl lub osobiście w Biurze projektu
w Centrali NFZ w terminie do dnia 27.07.2016 r.
9.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zamawiający wymaga, by oferowana cena została przedstawiona jako cena brutto (z wliczonym do ceny
podatkiem od towarów i usług VAT), którą Zamawiający przyjmuje jako podstawę do oceny ofert i która w toku
postępowania nie może ulec zmianie.

10. OCENA OFERT
Do oceny ofert Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem jego
znaczenia (wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty). Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji - do
dwóch miejsc po przecinku. Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.
a. Kryterium I : CENA (40% wagi oceny)
i. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100.
ii. Oferta o najwyższej liczbie przyznanych podpunktów uzyska 100 punktów. Pozostałe
oferty uzyskają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
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Gdzie:
m - oznacza kolejną badaną ofertę,
Cm - oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty
w zakresie kryterium CENA,
Kn - oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto badanej oferty,
Km - oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

Kryterium II : METODYKA (40% wagi oceny)
i. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba podpunktów wynosi 20.
ii. Oferta o najwyższej liczbie przyznanych podpunktów uzyska 100 punktów. Pozostałe
oferty uzyskają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
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Gdzie:
m - oznacza kolejną badaną ofertę,
Mm - oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium
ceny (kosztu),
Kn - oznacza liczbę przyznanych podpunktów kolejnej badanej oferty
Km - oznacza najwyższą liczbę przyznanych podpunktów

i. Liczba przyznanych podpunktów dla poszczególnych Ofert, wynika z oceny
zaproponowanej przez Wykonawcę metodyki realizacji prac, a w szczególności:
1. podkryterium kompletność tj.: kompleksowość,
celowość
i
przydatność
zaproponowanej metodyki realizacji prac - od 0 do 10 pkt.,
2. podkryterium metodologia realizacji badania tj.: zdefiniowane etapy, zadania,
zasoby, produkty w czasie - od 0 do 10 pkt.,
ii. Oferta, do której nie załączono opisu metodyki przygotowania ścieżki pacjenta otrzyma 0
punktów w zakresie niniejszego Kryterium
iii. W przypadku zaoferowania opisanego poniżej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
koncepcję przygotowania założeń i wzorców dla ścieżek klinicznych (tzw. algorytmów
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) z uwzględnieniem wszystkich wymagania
określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia) oraz dodatkowych propozycji Wykonawcy w zakresie opracowania zasad i
metodyki modelowania ścieżek klinicznych.
iv. Metodyka musi być w ofercie odpowiednio uzasadniona w kontekście celu i efektu oraz w
wymiarze unikalności wiedzy uzyskanej w wyniku jej zastosowania.
c.

Kryterium III: DOŚWIADCZENIE (20% wagi oceny)
i. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba podpunktów wynosi 100.
ii. Oferta o liczbie dokumentów przekraczającej 7 uzyska 100 podpunktów. Pozostałe
podpunkty przyznane dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najwyższej liczbie
podpunktów, stosując poniższy wzór:
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Gdzie:
m - oznacza kolejną badaną ofertę,
Dm - oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium
doświadczenia,
Kn - oznacza liczbę przyznanych podpunktów kolejnej badanej oferty,
Km - oznacza najwyższą liczbę przyznanych podpunktów

iii. Liczba przyznanych podpunktów dla poszczególnych Ofert, jest zależna od liczby
przedstawionych w ofercie wypracowanych dokumentów takich jak: wytyczne lub
standardy kliniczne, standardy opieki zdrowotnej, algorytmy postępowania, zgodnie z
poniżej opisanymi progami:
1. od 2 do 3 dokumentów - 40 ppkt
2. od 4 do 5 dokumentów - 60 ppkt
3. od 6 do 7 dokumentów - 80 ppkt
4. powyżej 7 dokumentów - 100 ppkt.
Ocena łączna
i. Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego
wzoru.
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Gdzie:
1. Ol oznacza ocenę łączną oferty
2. Cm oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium CENA,
3. Mm oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium
METODYKA,
4. Dm oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium
DOŚWIADCZENIE
5. X oznacza niezmienną liczbę przedstawicieli Zamawiającego biorących udział
w ocenie,
6. Wc oznacza wagę oceny kryterium CENA,
7. WM oznacza wagę oceny kryterium METODYKA,
8. WD oznacza wagę oceny kryterium DOŚWIADCZENIE.
ii. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z
powyższym wzorem.

11. PODPISANIE UMOWY
a.

b.
c.

Treść umowy o realizację zamówienia zostanie uszczegółowiona zgodnie z treścią wybranej oferty,
w szczególności zawartą w niej metodyką realizacji prac, w oparciu o stanowiący Załącznik nr 2 do
niniejszego ogłoszenia wzór umowy.
Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty.
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
terminie i miejscu zawarcia umowy.

12. ZAŁĄCZNIKI
Do ogłoszenia załączono:
a. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
b. Załącznik nr 2 - Wzór umowy,
c. Załącznik nr 3 - Formularz wykazu wykonanych usług,
d. Załącznik nr 4 - Formularz wykazu osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia.
e. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zasad i metodyki modelowania założeń i wzorców dla ścieżek klinicznych
(tzw. algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej,
wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom, na przykładzie jednej jednostki chorobowej, wybranej przez
Oferenta spośród wymienionych poniżej, planowanych do prowadzenia przez lekarza POZ m.in. w oparciu o
diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne rozliczane w ramach budżetu powierzonego:
a. Nadciśnienie tętnicze samoistne
b. Cukrzyca t. II
c. Przewlekła choroba wieńcowa
d. Przewlekłe migotanie przedsionków
e. Przewlekła niewydolność serca
f. Astma oskrzelowa
g. POCHP
h. Wole miąższowe i guzowate tarczycy
i. Niedoczynność tarczycy
j. Przerost prostaty
k. Kamica dróg moczowych
l. Zespoły bólowe kręgosłupa
W ramach Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania zakresu pojęciowego dla przyszłego systemu
opieki koordynowanej, poprzez identyfikację pojęć i opracowanie ich definicji w postaci słownika; określenia architektury
biznesowej dla przyszłego systemu opieki koordynowanej, w uzgodnieniu z Zamawiającym; opracowania notacji oraz
metodyki modelowania ścieżek klinicznych, jak również przeprowadzenia weryfikacji powstałych produktów poprzez
zamodelowanie na ich podstawie modelu ścieżki klinicznej dla wybranego przykładu, uwzględniając aktualną,
opublikowaną wiedzę medyczną.
Wszystkie produkty Zamówienia powinny zostać uzgodnione z przedstawicielami towarzystw medycznych oraz
skonsultowane z lekarzami praktykami, pielęgniarkami oraz zarządzającymi podmiotami leczniczymi na poziomie POZ,
AOS. Opinie poszczególnych grup, powinny zostać przedstawione w formie pisemnej, umożliwiającej ich weryfikację
przez Zamawiającego. W celu wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane,
niezbędne informacje, dane oraz będzie inicjował spotkania uzgadniające z przedstawicielami poszczególnych towarzystw
medycznych.
Opracowane zasady i metodyka modelowania ścieżek klinicznych, powinna uwzględniać mechanizm ich aktualizacji
i zmiany, z uwzględnieniem procesu weryfikacji i akceptacji przez przyszłych użytkowników.
Wszystkie produkty Zamówienia powinny zostać opracowane w wersji elektronicznej, w formacie PDF lub MS Word,
umożliwiającym ich przeszukiwanie pełno tekstowe oraz wydruk. Ścieżki kliniczne powinny zostać zamodelowana
z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, umożliwiającego ich wydruk w postaci graficznej lub dokumentacji.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów informacyjnych i infografik dla lekarzy i pielęgniarek, na
temat sposobu postępowania w ramach poszczególnych ścieżek klinicznych. Opracowane materiały graficzne powinny
zostać przekazane Zamawiającemu w bezstratnym formacie graficznym, umożliwiającym ich dalszą obróbkę.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA
WZÓR UMOWY
Umowa Nr

/2016

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do
niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Projekt pn.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej
(OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. KSI:
POWR.05.02.00-00-0150/15
zawarta w dniu
2016 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Centrala
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 1070001057, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………….
a
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………….
zawarto umowę następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zasad i metodyki modelowania założeń i wzorców dla ścieżek klinicznych
(tzw. algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej,
wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom, na wybranym przykładzie
planowanych do prowadzenia przez lekarza POZ

stanów chorobowych

m.in. w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje

specjalistyczne rozliczane w ramach budżetu powierzonego dla [ ].
2.

Projekt „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej
(OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój.

3.

Zakres i zasady realizacji przedmiotu umowy oraz wyniki prac strony ustalają w załączniku nr 1 do
umowy.

§2
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 października 2016 r.
§3
1.
Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania przedmiotu umowy i dołoży
najwyższej staranności przy jego realizacji.
2.

W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane materiały, dokumenty i
informacje związane z realizacją przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Zamawiający będzie inicjował spotkania uzgadniające z przedstawicielami poszczególnych towarzystw medycznych.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w spotkaniach zespołu projektowego Wykonawcy.

4.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych, organizacyjnych i
handlowych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem umowy i do niewykorzystywania ich w
jakimkolwiek innym celu niż do wykonania umowy, do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
osobom trzecim lub wykorzystanie przez Strony mogłoby narazić interesy Stron, w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących działalności Zamawiającego, sposobu
wykonywania czynności administracyjnych oraz wszelkich danych objętych tajemnicą.
§4
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1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
a.
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b.
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
c.
w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt b. - publiczne wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych
oraz Internetu.
2.

Wykonawca zezwala w szczególności na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego opracowań dzieła o którym
mowa w § 1 ust. 1 także do korzystania z opracowań i rozporządzania nimi w sposób określony w ust. 1; Wykonawca
przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Zamawiający
ma prawo wykorzystywania dzieła w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez uzyskania zgody
Wykonawcy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zamówienie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże
Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

4.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne zamówienia, a w szczególności
za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nie
przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr
90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), w związku z wykonywaniem zamówienia,

5.

Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa autorskie określone w tym paragrafie,
również przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia, określonego w § 5 od potwierdzenia wykonania etapu umowy, w
którym został wykonany przedmiot umowy.

§5
Ustala się łączne wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy w wysokości:
tym podatek VAT:
zł (słownie:
), w tym:
§6
1.

zł (słownie:

), w

Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 będzie płatne w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszej Umowy,
potwierdzającym wykonanie umowy, podpisanym ze strony Zamawiającego przez ………………….. lub upoważnioną
przez niego osobę, a ze strony Wykonawcy przez ……………………

2.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………….. w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3.

Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

§7
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku nie wykonywania jej postanowień, a w
szczególności:
1)

wadliwego wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych jego etapów przez Wykonawcę, w przypadku nie
usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

2)
2.
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rażącego uchybienia terminom określonym w § 2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1 w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5,

2)

za opóźnienie w stosunku do terminów określonych w § 2 oraz w załączniku nr 1 do umowy, w wysokości 0,5%
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia,

3)

za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 5 %
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury na co Wykonawca wyraża zgodę.
§8

1.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Wykonawca nie może przenieść swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

3.

Każda ze Stron zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej drugiej strony o wszelkich zmianach, które mogą
mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

4.

Strony oświadczają, iż w przypadku kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą, czego Strony nie przewidywały
przy zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art. 3571 ustawy Kodeks Cywilny.

§9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§10
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§11
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

PROTOKÓŁ ODBIORU

W sprawie odbioru wyników pracy zgodnie z zawartą umową nr …………….. z dnia ………….r na
……………..
1. Wykonawca wykonał usługę a Zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeń stwierdzając, że usługa została
wykonana zgodnie z zawartą umową*
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej usługi*:
*niepotrzebne skreślić
Inne wnioski Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Wykonawca:
…………………………….
Zamawiający:
…………………………….
Data …………………………
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, co
najmniej 2 usług wypracowania dokumentów takich jak: wytyczne lub standardy kliniczne, standardy opieki zdrowotnej,
algorytmy postępowania, lub uczestnictwo w zespołach (np. sekcjach odnośnych towarzystw naukowych,
odpowiedzialnych za opracowanie wytycznych), z podaniem ich tytułu, daty realizacji, zleceniodawcy. Datę wykonania
zamówienia należy określić jako miesiąc i rok.
Przedmiot usługi

Data wykonania /dzień, miesiąc i rok/

Nazwa i adres zleceniodawcy

1

2

3

Podpis i pieczęć Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Wykonawca winien przedstawić pisemny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji.
Kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia
lp.

Imię i nazwisko

Przewidywana funkcja
w projekcie

Wykształcenie i certyfikaty

Doświadczenie - opis
potwierdzający spełnianie warunku
określonego w ogłoszeniu

1
2
3
4
5
6
7
8
Oświadczam, że zobowiązuję się do utrzymania pracowników wymienionych w ww. wykazie przez cały czas trwania realizacji
umowy, a w razie zmiany na danym stanowisku osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje, o których mowa w
Specyfikacji, o czym powiadomię niezwłocznie Zamawiającego na piśmie.
Podpis i pieczęć Wykonawcy

UWAGA:
osoby przedstawione do realizacji zamówienia muszą spełniać minimalne warunki określone w pkt. 5 Ogłoszenia
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych udzielanych przez
beneficjenta, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 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.

Oświadczam, iż spełniam w/w warunek.
Oświadczam, iż nie spełniam w/w warunku.

………………………………………………
data i podpis Wykonawcy

Powyższe oświadczenie wynika z warunków zapisanych w obowiązujących „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
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