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Rozdz. I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

1. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, 

2. e-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl 

3. Strona internetowa na której udostępniane są zamówienia publiczne: http://www.szpital-

trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi 

 

Rozdz. II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579.), zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 2 

Działania 2.1 Poddziałania 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, tj. e-usługi w zakresie ochrony zdrowia (Nr projektu: 

RPDS.02.01.01-02-0072/16). 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

 

Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury 

informatycznej oraz oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawa 

infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla personelu Szpitala oraz działania 

promujące e-usługi w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy”.  

2. Zamówienie podzielone jest na 2 części, zwane dalej zadaniami: 

Zadanie 1: Zakup, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej (szczegółowy 

opis zawierają załączniki nr 1, 1.1-1.3 do SIWZ), 

Zadanie 2: Zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania informatycznego wraz                         

z migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla 

personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi (szczegółowy opis zawierają 

załączniki nr 2, 2.1-2.8 do SIWZ).  

 

3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

Kody dodatkowe:  

Zadanie 1:  

30200000-1 Urządzenia komputerowe, 

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 

48219500-1 Pakiety oprogramowania do switcha lub routera 

30216110-0 Skanery komputerowe 

48820000-2 Serwery 

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

48920000-3 Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych 

30232100-5 Drukarki i plotery 
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Zadanie 2:  

48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne 

72263000- 6 Usługi wdrażania oprogramowania  

72265000- 0 Usługi konfiguracji oprogramowania 

48612000-1 System zarządzania bazą danych 

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne 

48814000-7 Systemy informacji medycznej 

48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego 

48440000-4 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości 

48450000-7 Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami 

ludzkimi 

80511000- 9 Usługi szkolenia personelu 

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 

72212312-9 Usługi opracowywania oprogramowania do publikowania elektronicznego 

 

4. Umożliwia się Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej na terenie inwestycji, w celu 

pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz 

realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi 

Wykonawca. 

 

 

Rozdz. IV. Termin wykonania zamówienia.  

Termin wykonania zamówienia:  

Zadanie nr 1: do 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

Zadanie nr 2: od dnia podpisania umowy do 18.04.2018r. 

 

Rozdz. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                             

z powodów określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

2.1. Dotyczy zadania 1: 

2.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej,  wykazując że: 

2.1.1.1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie 

ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa (2) zamówienia 

obejmujące dostawę i uruchomienie macierzy dyskowych o wartości nie mniejszej niż 

90 000,00 zł. brutto (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) – każde z zamówień. 

2.1.1.2. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie 

ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa (2) zamówienia 

obejmujące dostawę i uruchomienie serwerów oraz backupów  o wartości nie mniejszej 

niż 130 000,00 zł. brutto (sto trzydzieści tysięcy złotych)– każde z zamówień. 

2.1.1.3. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego, następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. serwerów posiadającą 

doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch (2) projektach, których przedmiotem była 
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dostawa i instalacja serwerów o wartości co najmniej 130 000,00 zł. brutto (sto trzydzieści 

tysięcy złotych) każdy projekt, 

b) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. macierzy posiadającą 

doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch (2) projektach, których przedmiotem była 

dostawa i instalacja macierzy o wartości co najmniej 90 000, 00 zł. brutto (dziewięćdziesiąt 

tysięcy złotych) każdy projekt. 

lub zamiast a) i b): co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. serwerów i 

macierzy posiadającą doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch (2) projektach, których 

przedmiotem była dostawa i instalacja serwerów i macierzy o wartości co najmniej 220 000,00 zł. 

brutto (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) każdy projekt, 

oraz 

c) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. sieci posiadającą 

doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch (2) projektach, których przedmiotem była 

dostawa i instalacja urządzeń aktywnych o wartości co najmniej 100 000,00 zł. brutto (sto 

tysięcy złotych) każdy projekt. 

 

2.2. Dotyczy zadania 2: 

2.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej,  wykazując że: 

2.2.1.1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie 

ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno (1) zadanie 

obejmujące dostarczenie i wdrożenie w podmiocie leczniczym realizującym świadczenia 

medyczne całodobowo w trybie nagłym i planowym gotowego systemu informatycznego 

informacji medycznej klasy HIS (Hospital Information System) o wartości nie mniejszej 

niż 500 000,00 złotych brutto (pięćset tysięcy złotych). 

2.2.1.2. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie 

ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno (1) zadanie 

obejmujące dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego ERP (Enterprise Resource 

Planning)  o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto (czterysta tysięcy 

złotych). 

2.2.1.3. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego, następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

1) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, posiadającą 

umiejętności, doświadczenie i praktyczną wiedzę ekspercką w zakresie zarządzania 

projektami teleinformatycznymi niezbędnymi do uzyskania certyfikatu PRINCE2 

Foundation lub PMP (PMI) lub IPMA lub certyfikatu równoważnego w zakresie 

zarządzania projektami teleinformatycznymi potwierdzone tymi dokumentami lub 

innymi dokumentami wydanymi przez akredytowaną instytucję, które potwierdzają 

takie umiejętności jak wymienione certyfikaty lub certyfikaty równoważne, 

2) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Wdrażania systemu „A” 

posiadającą doświadczenie w udziale w co najmniej jednym (1) projekcie, którego 

przedmiotem było wdrożenie systemu informatycznego w zakresie części medycznej  o 

wartości co najmniej 500 000,00 zł. brutto (pięćset tysięcy złotych). 

3) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Wdrażania systemu „B” 

posiadającą doświadczenie w udziale w co najmniej jednym (1) projekcie, którego 

przedmiotem było wdrożenie systemu informatycznego w zakresie części 
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administracyjno-zarządczej o wartości co najmniej 400 000,00 zł. brutto (czterysta tysięcy 

złotych). 

 

       Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji. 

 
Poprzez certyfikat równoważny w stosunku do podanych powyżej certyfikatów PRINCE2 lub PMP 

(PMI) lub IPMA Zamawiający rozumie certyfikat potwierdzający umiejętność stosowania metodyki 

równoważnej do tej, której umiejętność stosowania potwierdzają ww. certyfikaty, a więc metodyki 

cechującej się:  
1. zdefiniowanymi co najmniej procesami, produktami i rolami, które funkcjonują w organizacji 

świadczącej usługi niezależnie od wielkości, typu organizacji i posiadanych narzędzi, 

2. możliwością modelowania procesów, definiowania produktów oraz określania ról niezależnie 

od wielkości, typu organizacji i posiadanych narzędzi, 

3. tym, że każdy proces posiada zdefiniowane role i produkty,  
4. ogólnodostępnością od ponad 3 lat przed dniem składania ofert,  
5. stosowanie jej w minimum 10 krajach,  
6. tym, że prawa do metodyki równoważnej nie mogą przysługiwać przedsiębiorstwu 

prywatnemu, tj. kontrolowanemu przez podmioty inne niż publiczne. 

 

3. W przypadku, wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż 

złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 

przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim 

kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, 

a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to średni kurs waluty publikowany pierwszego 

dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków 

określonych w art. 22a PZP, zgodnie z Rozdz. VI, pkt. 11. SIWZ. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5  pkt 1) i 8) ustawy PZP. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2. 
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Rozdz. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane 

dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.  

1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ), sporządzone 

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wzór JEDZ stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

W odniesieniu do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może 

ograniczyć się do wypełnienia w JEDZ sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych 

sekcji w części IV. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich postaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych 

podmiotów. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ,                       

o którym mowa w pkt 1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                         

o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji                 

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,            

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,     

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 

5.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału                           

w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V, pkt. 2.: 

 5.1.1. Dotyczy zadania 1: 

5.1.1.1. wykaz dostaw (wg załącznika nr 5.1 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 



Nr postępowania: PN/e-usługi/2017/3 

7 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest przedstawienie w wykazie co najmniej: 

a) dwóch (2) zamówień obejmujących dostawę i uruchomienie macierzy dyskowych 

o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł. brutto – każde z zamówień, oraz 

b) dwóch (2) zamówień obejmujących dostawę i uruchomienie serwerów oraz 

backupów  o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 zł. brutto – każde z zamówień. 

5.1.1.2. wykaz osób (wg załącznika nr 6.1 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę                         

do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                        

o podstawie do dysponowania tymi osobami. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

przedstawienie w wykazie: 

a) co najmniej 1 (jednej) osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. serwerów 

posiadającej doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch (2) projektach, których 

przedmiotem była dostawa i instalacja serwerów o wartości co najmniej 130 000,00 

zł. brutto (sto trzydzieści tysięcy złotych) każdy projekt, oraz 

b) co najmniej 1 (jednej) osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. macierzy 

posiadającej doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch (2) projektach, których 

przedmiotem była dostawa i instalacja macierzy o wartości co najmniej 90 000, 00 

zł. brutto (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każdy projekt. 

             lub zamiast a) i b): co najmniej 1 (jednej) osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. 

serwerów i macierzy posiadającej doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch (2) 

projektach, których przedmiotem była dostawa i instalacja serwerów i macierzy o wartości co 

najmniej 220 000,00 zł. brutto (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) każdy projekt, 

oraz 

c) co najmniej 1 (jednej) osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. sieci posiadającą 

doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch (2) projektach, których przedmiotem 

była dostawa i instalacja urządzeń aktywnych o wartości co najmniej 100 000,00 zł. 

brutto (sto tysięcy złotych) każdy projekt. 

 

5.1.2. Dotyczy zadania 2: 

5.1.2.1. wykaz dostaw (wg załącznika nr 5.2 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest przedstawienie w wykazie co najmniej: 

a) jednego (1) zadania obejmującego dostarczenie i wdrożenie w podmiocie 

leczniczym realizującym świadczenia medyczne całodobowo w trybie nagłym i 

planowym gotowego systemu informatycznego informacji medycznej klasy HIS 

(Hospital Information System) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych 

brutto (pięćset tysięcy złotych), oraz 

b) jednego (1) zadania obejmującego dostarczenie i wdrożenie systemu 

informatycznego ERP (Enterprise Resource Planning)  o wartości nie mniejszej niż 

400 000,00 złotych brutto (czterysta tysięcy złotych). 

 

5.1.2.2. wykaz osób (wg załącznika nr 6.2 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę                         

do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                        

o podstawie do dysponowania tymi osobami. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

przedstawienie w wykazie co najmniej: 

 

a) 1 (jednej) osoby do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, posiadającej 

umiejętności, doświadczenie i praktyczną wiedzę ekspercką w zakresie 

zarządzania projektami teleinformatycznymi niezbędnymi do uzyskania 

certyfikatu PRINCE2 Foundation lub PMP (PMI) lub IPMA lub certyfikatu 

równoważnego w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi 

potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami wydanymi przez 

akredytowaną instytucję, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione 

certyfikaty lub certyfikaty równoważne, oraz 

b) 1 (jednej) osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Wdrażania systemu „A” 

posiadającej doświadczenie w udziale w co najmniej jednym (1) projekcie, którego 

przedmiotem było wdrożenie systemu informatycznego w zakresie części 

medycznej  o wartości co najmniej 500 000,00 zł. brutto (pięćset tysięcy złotych), 

oraz 

c) 1 (jednej) osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Wdrażania systemu „B” 

posiadającej doświadczenie w udziale w co najmniej jednym (1) projekcie, którego 

przedmiotem było wdrożenie systemu informatycznego w zakresie części 

administracyjno-zarządczej o wartości co najmniej 400 000,00 zł. brutto (czterysta 

tysięcy złotych). 

 

5.2. Dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy PZP: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13), 14) i 21) ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,                      

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz                

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,           

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,             

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.); 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy PZP, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może           

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570).  

7. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                    

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów                       

o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2., a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz                

16)-20) lub ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
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konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 

jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 

tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 

podstawie pkt 8.  

10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wraz z ofertą – oryginał dokumentu.  

1) W ramach niniejszego zobowiązania wykonawca zobowiązany jest wykazać, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, w związku z tym, z oświadczenia powinno wynikać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

12. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację 

którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego 

podmiotu. Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub 

sytuacji, na których wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.  

13. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wskazanych przez Zamawiającego odpowiednio w 

rozdziale VI pkt. 5.2. SIWZ w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 

14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt 5.2. lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP. 
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2) w pkt 5.2. lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

15. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2. lit. a) i d) powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 

5.2. lit. b) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

16. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 14, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 15 stosuje się odpowiednio. 

17. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu                     

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt 5.2. lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 14 

ppkt. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 15 stosuje się odpowiednio. 

18. Zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

Rozdz. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                             

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 1128), osobiście,  za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną - pocztą elektroniczną. 

2. Adres do korespondencji Zamawiającego, adres poczty elektronicznej, zostały podane                     

w Rozdz. I SIWZ. 
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3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 3a 

ustawy PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć 

(złożyć/uzupełnić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma                             

ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 

1) Ewa Sajewicz - Kierownik ds. zamówień publicznych, 

2) Piotr Piosik – Referent ds. administracyjnych. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie póżniej niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,            

że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął              

do zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego  

terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana 

jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła 

zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na 

której udostępniono SIWZ (http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-

pl/przetargi). 

9. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

 

Rozdz. VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości dla poszczególnych zadań:  

Zadanie 1: 20 000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych) 

Zadanie 2: 25 000,00 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 

2. Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia (zadanie 1 i 2) Wykonawca jest 

zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 45 000,00 zł. (czterdzieści pięć tysięcy złotych). 

3. W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium               

w kwocie określonej dla danej części.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w 

sposób nieprawidłowy. 

5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.                                  

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać numer konta,                 

na które Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium. 

http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
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6. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy PZP. 

7. Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą. 

8. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. 

9. Wykonawca wnosi wadium: 

-  w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- w gwarancjach bankowych, 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).  

W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną 

na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów. 

10. Sposób przekazania: Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu 

składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego 

przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 

11. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: PKO Bank Polski SA nr 53 1440 1101 0000 0000 1215 5697 z dopiskiem: 

„Wadium: PN/e-usługi/2017/3 - Zadanie… Kwota …” Dowód wniesienia wadium zaleca się 

dołączyć do oferty. 

12. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innej formie niż pieniądz, oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie                     

w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora, przed upływem terminu składania 

ofert (dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 8.00 – 14.30). 

Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. 

Uwaga! Z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, powinno wynikać których części dotyczy 

(należy wymienić nr zadań i odpowiadające im poszczególne kwoty). 

 

Rozdz. IX. Termin związania ofertą. 

Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdz. X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie 1 i/lub zadanie 2. Ofertę składa się 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oferty w formie elektronicznej. 

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym                

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody                          

https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361#art%286%28b%29%29ust%285%29pkt%282%29
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na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych       

w handlu międzynarodowym. 

3. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), dokumenty sporządzone w języku obcym                        

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych 

w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu                            

o przedmiotowe tłumaczenie. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli               

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 

łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 

wszystkie te osoby. 

6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego 

rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo             

w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną 

notarialnie kopię pełnomocnictwa. 

7. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy. 

8. Wszystkie zapisane strony oferty zaleca się ponumerować kolejno. 

9. Wszystkie strony oferty zaleca się złączyć w sposób trwały uniemożliwiający ich 

„rozłączenie". 

10. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, 

maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom 

załączonym do SIWZ. 

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

12. Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), wchodzące w skład oferty mogą 

być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione              

do reprezentowania Wykonawcy. 

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot                 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 
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14. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                       

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,               

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub 

zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Nie później niż w terminie 

składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. Jeżeli 

Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa               

w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej, nie będzie miał zastosowania zakaz 

wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy PZP. 

15. Na zawartość oferty składają się: 

1) Wypełnione i podpisane Dane Wykonawcy – wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ, 

2) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – wg wzoru załącznika nr 3.1 i/lub 3.2 do 

SIWZ,  

3) Wypełnione i podpisane Zestawienie parametrów - infrastruktura informatyczna                      

wg wzoru załącznika nr 1.1 do SIWZ (dotyczy zadania nr 1), 

4) Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy – wg wzoru załącznika                 

nr 1.2 do SIWZ (dotyczy zadania 1), 

5) Wypełniony i podpisany wykaz funkcjonalności dodatkowych – wg wzoru załącznika                

nr 2.7 do SIWZ (dotyczy zadania 2) 

6) Wypełniony i podpisany JEDZ, o którym mowa w Rozdz. VI pkt. 1. lub odpowiednio      

pkt. 2. SIWZ – wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ, 

7) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio z właściwego rejestru. 

8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                    

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Rozdz. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora do godz. 10.00               

do dnia 18.01.2018r. w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 8.00 - 

14.30.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2018r. o godzinie 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego, w Sali Audiowizualnej (4 piętro). 
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3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) w sposób 

uniemożliwiający odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

4. Na opakowaniu należy umieścić informacje: 

 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

OFERTA PRZETARGOWA  

„Dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz 

oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawa 

infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla personelu Szpitala 

oraz działania promujące e-usługi” 

w ramach projektu  

„Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w  Trzebnicy” 

Zadanie …… 

 

Nr postępowania: PN/e-usługi/2017/3  

 

„ Nie otwierać przed dniem 18.01.2018r. godz. 10.30” 

 

5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone                  

w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo 

opisana „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

8. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

9. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

10. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 

powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcom, którzy je złożyli. 

11. Wykonawca nie może dokonać zmiany lub wycofać oferty po upływie terminu 

przewidzianego na składanie ofert. 

12. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

13. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia dla danego zadania. 
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14. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

15. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje,                  

o których mowa w pkt 13 i 14.  

 

Rozdz. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

2. Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ i być wyliczona na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia, wzoru umowy oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca                     

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3. Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres 

świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że wykonawca 

skalkuluje wszystkie ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że 

przewidzi właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przez 

wykonawcę zakresu rzeczowego dostaw i usług.  

4. W ofercie Wykonawca określi cenę brutto wyrażoną w PLN, zaokrągloną do 2 miejsc po 

przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i 

wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

5. W przypadku składania oferty na zadanie 1 cenę należy wyliczyć na podstawie Formularza 

asortymentowo-cenowego. Wartość brutto należy wpisać do formularza oferty dla zadania nr 

1 (załącznik nr 3.1 do SIWZ). 

6. W przypadku składania oferty na zadanie 2 cenę należy wyliczyć zgodnie z Formularzem 

oferty dla zadania nr 2 (załącznik nr 3.2 do SIWZ). 

7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, 

których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku – wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym – załącznik nr 3.1 i/lub 3.2 

do SIWZ. Brak wskazania powyższej informacji w treści załącznika nr 3.1 i/lub 3.2 do SIWZ 

będzie jednoznaczny z brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, 

Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny /wartości 

netto podatek od towarów i usług, który Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zobowiązany jest wpłacić. 
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Rozdz. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteria wyszczególnione poniżej odnoszą się do każdego zadania odrębnie. 

2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru 

oferty najkorzystniejszej:    

2.1. Dla zadania nr 1: 

Kryterium nr 1: Cena brutto - 60%  

Kryterium nr 2: Okres gwarancji – 40% 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (Kryterium nr 1                            

+ Kryterium nr 2) najwyższą liczbę punktów. Wartość punktowa obliczona zostanie                   

z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.    

      

         Zasady oceny kryteriów  – opis sposobu obliczania/ustalania punktacji: 

1) Kryterium nr 1: Cena brutto – według następującego wzoru: 
          

                                                         najniższa zaoferowana cena  

           Ilość punktów  = ------------------------------------------------------------------   x 60,00 pkt. 

                                                   cena zaoferowana w badanej ofercie  

 

          W kryterium Cena brutto można uzyskać max. 60 pkt. 

 

2) Kryterium nr 2: Okres gwarancji – według następującego wzoru: 

 

Zaoferowany okres gwarancji 
Liczba punktów, jakie otrzyma 

Wykonawca 

24 miesiące 0,00 pkt. 

36 miesięcy 40,00 pkt. 

 

Podana powyżej liczba miesięcy oznacza maksymalny, zadeklarowany okres 

gwarancji, licząc od dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Wykonawca musi zaznaczyć okres gwarancji w Formularzu oferty (załącznik 

nr 3.1 do SIWZ). Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy otrzyma 

maksymalną ilość tj. 40,00 pkt., pozostałe oferty z okresem gwarancji 24 miesiące – 0,00 

pkt.  

Okres gwarancji może wynosić odpowiednio: 24 miesiące lub 36 miesięcy, licząc od 

dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

Zaoferowanie terminu gwarancji innego niż 24 miesiące lub 36 miesięcy, albo nie 

zaznaczenie żadnego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP. 
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W kryterium Okres gwarancji można uzyskać max. 40,00 pkt.  
 

2.2. Dla zadania nr 2: 

Kryterium nr 1: Cena brutto - 57%  

Kryterium nr 2: Funkcjonalności dodatkowe – 22% 

Kryterium nr 3: Przedłużenie okresu świadczenia usług gwarancyjnego nadzoru 

autorskiego  - 21% 

 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (Kryterium nr 1                            

+ Kryterium nr 2 + Kryterium nr 3) najwyższą liczbę punktów. Wartość punktowa 

obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.    

 

Zasady oceny kryteriów  – opis sposobu obliczania/ustalania punktacji: 

1) Kryterium nr 1: Cena brutto – według następującego wzoru: 
          

                                                         najniższa zaoferowana cena  

           Ilość punktów  = ------------------------------------------------------------------   x 57,00 pkt. 

                                                   cena zaoferowana w badanej ofercie  

 

          W kryterium Cena brutto można uzyskać max. 57,00 pkt. 

 

2) Kryterium nr 2: Funkcjonalności dodatkowe – według następującego wzoru: 

 

                                         ilość punktów uzyskana za funkcjonalności dodatkowe 

                                                                        w badanej ofercie 

 Ilość punktów  =    ------------------------------------------------------------------------------ x 22,00 pkt    

                                         największa ilość punktów uzyskana w kryterium  

                                                              funkcjonalności dodatkowe  

 

Wykonawca zadeklaruje funkcjonalności dodatkowe, zaznaczając oferowane rozwiązanie 

w załączonym do oferty załączniku nr 2.7 do SIWZ (Wykaz funkcjonalności 

dodatkowych). 

W kryterium funkcjonalności Komisja przetargowa przyzna punkty zgodnie z zasadami 

określonymi w wykazie funkcjonalności dodatkowych - załącznik nr 2.7 do SIWZ.                   

Suma ocen wszystkich funkcjonalności dodatkowych stanowić będzie ilość punktów 

uzyskaną przez Wykonawcę. 

Zaprezentowane funkcjonalności dodatkowe stanowią również integralną część umowy   

w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym, wszystkie dodatkowe 

zadeklarowane funkcjonalności stanowić będą przedmiot umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

W kryterium Funkcjonalności dodatkowe można uzyskać max. 22,00 pkt. 
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3) Kryterium nr 3: Przedłużenie okresu świadczenia usług gwarancyjnego nadzoru 

autorskiego – według następującego wzoru: 

 

Przedłużenie okresu świadczenia 

usług gwarancyjnego nadzoru 

autorskiego  

(zwanego dalej GNA)  

na warunkach określonych w 

załączniku nr 2.6 do SIWZ 

Liczba punktów, jakie otrzyma 

Wykonawca 

brak przedłużenia 0,00 pkt. 

o kolejne 24 miesiące 10,00 pkt. 

o kolejne 48  miesięcy 21,00 pkt. 

 

Zamawiający wymaga objęcia udzielonego zamówienia minimum 12 miesięcznym 

GNA. Przedłużenie ww. okresu o kolejne 24 lub 48 miesięcy na warunkach 

określonych w załączniku nr 2.6 do SIWZ, nastąpi wg deklaracji Wykonawcy, poprzez 

zaznaczenie w Formularzu oferty (załącznik nr 3.2 do SIWZ) zaoferowanej ilości 

dodatkowych miesięcy. 

Wykonawca, który zaoferuje przedłużenie GNA o kolejne 48 miesięcy otrzyma 

maksymalną ilość tj. 21,00 pkt., pozostałe oferty z przedłużeniem GNA o kolejne                      

24 miesiące – 10,00 pkt., natomiast za brak przedłużenia GNA Wykonawca otrzyma 

0,00 pkt. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedłużenia GNA o czas inny niż 

podany powyżej, albo nie zaznaczenie żadnego okresu będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP. 

W kryterium Przedłużenie okresu świadczenia usług gwarancyjnego nadzoru 

autorskiego można uzyskać max. 21,00 pkt.  

 

Rozdz. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, 

nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty (pocztą elektroniczną), z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp oraz wyjątków 

przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

3. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów będzie 

jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. 

4. Stosownie do dyspozycji art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie 
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mógł zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

 

Rozdz. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejszego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny brutto całkowitej podanej w ofercie. 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) Pieniężnej,          

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,                      

3) Gwarancjach bankowych,  

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy      

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na 

pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, 

udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego 

wykonania umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na 

okres wykonania umowy oraz udzielonej rękojmi.  

 Gwarancja, o której mowa w pkt 4. winna zawierać następujące elementy:   

1) Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib, 

2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

3) Kwotę gwarancji,  

4) Termin ważności gwarancji,  

5) Zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia z tytułu:    

a) Niewykonania umowy przez wykonawcę,  

b) Nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę,   

 W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, bank lub towarzystwo 

ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na 

podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio 

Zamawiającemu.  

 Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie 

wykonawca.  

 Postanowienia o których mowa w pkt 4-7 odnoszą się również do poręczeń bankowych lub 

poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju (Dz.U.2016.359 j.t.).  
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 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski SA nr 53 1440 1101 

0000 0000 1215 5697. 

 W przypadku pozostałych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(innych niż pieniężna) oryginał dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia należy 

zdeponować w sekretariacie Dyrektora w siedzibie Zamawiającego. 

 Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, 

w szczególności Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta 

(poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na 

pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w 

imieniu Zamawiającego.  

 Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela),                                 

że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona  

w stosunku do zmiany umowy, niewykraczającej poza zapisy wzoru umowy, objętej  

gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta  

(poręczyciela).   

 Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji wyłącznie właściwy musi być 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wiążących zastrzeżeń do treści gwarancji.                            

W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierających wyżej wymienionych elementów lub 

zawierającej warunki wobec Zamawiającego inne niż opisane w niniejszym rozdziale SIWZ, 

względnie niezastosowania się do uwag Zamawiającego w zakresie niedopuszczalnych 

zapisów przedłożonej do akceptacji gwarancji, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

 W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić lub 

zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób:  

1) 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 30 dni od 

dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego  

2) 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie później niż w 

terminie 15 dni: 

- od dnia upływu terminu gwarancji (dotyczy zadania 1) 

- od dnia upływu terminu gwarancyjnego nadzoru autorskiego (dotyczy zadania 2). 

 

Rozdz. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią załączniki nr 1.3 i 2.8 do SIWZ. 



Nr postępowania: PN/e-usługi/2017/3 

23 

 

Rozdz. XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania             

o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP 

„Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g ustawy PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki 

ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie 

powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 

w Rozdz. VII pkt. 1 SIWZ. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP (komunikacja elektroniczna) albo                

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni              

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni           

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
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wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

 

Rozdz. XVIII. Pozostałe informacje. 

 

1. Opis części zamówienia 

       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie 1 i/lub zadanie nr 2. 

 

2. Maksymalna liczba Wykonawców (w przypadku umowy ramowej) 

        Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

3. Przewidywane zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy PZP oraz 

okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane 

- Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: nie dotyczy 

- Art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP: nie przewiduje się 

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 

        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą 

       Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich  

(PLN). 

 

6. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 

      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

7. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

treści art. 93 ust. 4 PZP. 

 

8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP 

Nie dotyczy. 

 

9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP 

        Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP. 

 

10. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia 

       Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez Wykonawcę. 
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11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

       Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 1.3  do SIWZ dla zadania nr 1 oraz załącznik nr 2.8 do SIWZ dla 

zadania nr 2. 

 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 143a ust. 3 

PZP 

       Nie dotyczy. 

13. Inne postanowienia 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak 

podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP musi być wykazany 

odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. Warunki udziału w 

postępowaniu powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego 

Pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 

d) udzielone   pełnomocnictwo musi upoważniać do działania  w  imieniu Wykonawcy, a 

treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania 

których pełnomocnik jest upoważniony. 

e) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

2) Podwykonawstwo: 

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/ 

podwykonawcom. 

b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

d) W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie miałoby być 

powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie 

zrealizuje całość zamówienia.  

e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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14. Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - infrastruktura informatyczna (dot. zadania nr 1),   

w tym: 

Załącznik nr 1.1 – Zestawienie parametrów  

Załącznik nr 1.2 – Formularz asortymentowo-cenowy  

Załącznik nr 1.3 – Wzór umowy 

 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia - ZSUIS (dot. zadania nr 2),   w tym: 

Załącznik nr 2.1 – Opis oprogramowania - moduły 

Załącznik nr 2.2 – Warunki licencji  

Załącznik nr 2.3 – Opis migracji danych  

Załącznik nr 2.4 – Opis szkoleń 

Załącznik nr 2.5 – Opis działań promocyjnych 

Załącznik nr 2.6 - Warunki świadczenia usług gwarancyjnego nadzoru autorskiego 

Załącznik nr 2.7 – Wykaz funkcjonalności dodatkowych 

Załącznik nr 2.8 – Wzór umowy 

 

Załącznik nr 3 – Dane Wykonawcy 

Załącznik nr 3.1 – Formularz oferty dla zadania 1 

Załącznik nr 3.2 – Formularz oferty dla zadania 2 

Załącznik nr 4 – Wzór JEDZ 

Załącznik nr 5.1 - Wykaz dostaw dla zadania 1 

Załącznik nr 5.2 - Wykaz dostaw dla zadania 2 

Załącznik nr 6.1 – Wykaz osób dla zadania 1 

Załącznik nr 6.2 – Wykaz osób dla zadania 2 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej  

 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 


