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Warszawa, 2023-03-08
WPZ.230.1.2023

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Centrum e-Zdrowia w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, przekazuje zapytanie w celu ustalenia 
szacunkowej wartości zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i rozwój Systemu Domowej Opieki Medycznej poprzez:

1) zapewnienie przez Wykonawcę Zasobów w ramach chmury publicznej w ilości i rodzaju 
niezbędnym dla utrzymania Systemu na Tenancie;

2) świadczenie Usługi Utrzymania Systemu:
a) na Tenancie oraz  
b) aplikacji mobilnych wchodzących w skład Systemu;

3) świadczenie Usługi Rozwoju;
4) świadczenie Usługi Autoryzacji;
5) przeprowadzenie Szkoleń.

Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 
do Zapytania. Opis Systemu zawiera Załącznik nr 1 do projektu umowy.

2. Termin realizacji zamówienia: 2 lata od dnia zawarcia umowy

3. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji, na które składają się:

1) świadczenie wszystkich lub poszczególnych usług w ramach Usługi Utrzymania, przez 
maksymalnie 24 miesiące od dnia upływu 2 lat od dnia zawarcia Umowy;

2) świadczenie Usługi Rozwoju lub Usługi Autoryzacji, po wyczerpaniu wynagrodzenia 
wskazanego odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 3 lub 4 Umowy, jednak nie dłużej niż do 
upływu 24 miesięcy od dnia upływu 2 lat od dnia zawarcia Umowy;

3)  świadczenie Usługi Zapewnienia Zasobów na chmurze publicznej Tenatu, przez 
maksymalnie 24 miesiące od dnia upływu 2 lat od dnia zawarcia Umowy. 

4. Warunki płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku do 
siedziby Zamawiającego.  

5. Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia 16.03.2023 r. do godz. 12:00 
pocztą elektroniczną na adres: szacowanie@cez.gov.pl      

6. Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia 
zamówienia.

7. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie może skutkować 
zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarcia umowy, której przedmiot został 
określony w pkt 1.
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Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do Zapytania – projekt umowy .
2. Załącznik nr 2 do Zapytania - Formularz wyceny.

(data, podpis kierownika wnioskodawcy)

Sporządziła: Dorota Brymas
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