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Dział Zamówień Publicznych                                                                 Warszawa, dn. 13.12.2016  r. 
tel. 22 4502284 
Szp. Sp./               /16/DZP 

 

Strona internetowa Szpitala 

 

Dot.: Przetargu nieograniczonego na Rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego o 
dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. 
Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie, nr postępowania 40/2016 

 
Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ na Rozbudowę zintegrowanego systemu 
informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala 
Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie,  w Załączniku nr 2 dotyczącym 

ogólnych warunków umowy w § 13. 

Zamawiajacy zmienia istniejący zapis paragrafu 13. Ogólnych warunków umowy na następujący: 

 

§ 13. 
Zakończenie Umowy. 

1. W terminie do dnia 31.12.2023 r. - Zamawiającemu przysługuje prawo:  
a) odstąpienia od umowy – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach; 

b) odstąpienia od umowy - w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków 

wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. W takim wypadku prawo odstąpienia 

może zostać zrealizowane po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania 

naruszeń umowy w terminie 14 dni; prawo odstąpienia może być zrealizowane w terminie 

30 dni liczonym począwszy od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu; 

c) odstpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca - z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę - samowolnie przerwie wykonywanie prac na czas dłuższy niż 14 dni; prawo 

odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni liczonym od upływu 14 dni od dnia 

samowolnego przerwania prac; 

 
 
 
 
 
 

 

Projekt pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-Line do danych medycznych w oparciu o 

EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie” 

 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020  
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d) rozwiązania umowy, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

-  zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z   dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „Ustawa”),  

-  Wykonawca w chwili zawierania umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na  
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, 

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom., które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej. 

     W przypadkach wymienionych powyżej w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie   
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej i podania 
uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy  lub rozwiązania Umowy, Strony zobowiązane są do: 
a) dokonania protokolarnego odbioru wykonanej części Przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, 
b) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za część Przedmiotu Umowy, która została 

wykonana do dnia odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, zgodnie z 
podpisanym przez obie Strony protokołem. Tak określone wynagrodzenie stanowić 
będzie jedyne i całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania Umowy. Wykonawca oświadcza, 
iż zrzeka się jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego, 
które w opinii Wykonawcy wynikają lub mogą wyniknąć w związku z odstąpienia od 
Umowy lub rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego. Jeżeli wypłacona już 
Wykonawcy część wartości zamówienia jest wyższa od kwoty należnego 
wynagrodzenia, określonej w protokole, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego podpunktu, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nadwyżkę w terminie 
14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  lub rozwiązania Umowy w 
przypadkach określonych w ust.1  niniejszego artykułu, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy i zabezpieczenia jego wykonanej 

części, na własny koszt,  
b) protokolarnego przekazania wykonanej części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 
c) zabezpieczenia i opuszczenia Terenu Prac na własny koszt. 
d) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, urządzeń i materiałów, za 

które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie. 
e) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji Prac 

wykonanych do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy. 
5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy lub 

jej rozwiązanie, nie będzie miało skutku wstecznego (ex tunc), postanowienia art. 395 § 2 
Kodeksu Cywilnego nie będą miały zastosowania oraz, że odstąpienie może być wykonane 
nie później niż do dnia  31.12.2023 r. 

6. Konsekwencją rozwiązania Umowy jest zakończenie stosunku prawnego ustanowionego 
na mocy Umowy w dniu doręczenia oświadczenia o odstapieniu lub o rozwiązaniu Umowy, 
za wyjątkiem postanowień i praw dotyczących: odpowiedzialności Wykonawcy za wady,  
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gwarancji jakości, rękojmi, odpowiedzialności Wykonawcy za naruszenia Umowy, kar 
umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej, praw własności intelektualnej, 
rozwiązywania sporów oraz zobowiązań dotyczących poufności. 

 

Zmiana  treści SIWZ przeprowadzona  zgodnie z art. 38. ust. 4. ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, nie wymaga również dodatkowego czasu do 

wprowadzenia zmian w ofertach.  W związku z powyższym Zamawiajacy nie przedłuża terminu 

składania ofert. 

 

 

 


