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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

Dostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz

z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną 

w ramach  projektu  pn.  „Małopolski  System Informacji  Medycznej  (MSIM)”  w ramach  regionalnego

programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa

Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie

zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia  2004 r.  –  Prawo zamówień  publicznych (Dz.  U.  z   2019 r.,   poz.  1843 z  późniejszymi
zmianami), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych  w postępowaniu przez Zamawiającego
i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Proszowice, Grudzień  2020  rok



Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa  oraz  instalacja  sprzętu  informatycznego,  oprogramowania  medycznego  wraz
z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną 

w ramach  projektu  pn.  „Małopolski  System Informacji  Medycznej  (MSIM)”  w ramach  regionalnego

programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa

Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie

zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100  Proszowice
Strona: www.spzoz.proszowice.pl 
E-mail –  dzp@spzoz.proszowice.pl 
Godziny urzędowania – poniedziałek – piątek   7:25 - 15:00 

II.  TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej  przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 ustawy.

III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostawa  oraz  instalacja  sprzętu  informatycznego,  oprogramowania  medycznego  wraz
z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną 

w ramach  projektu  pn.  „Małopolski  System Informacji  Medycznej  (MSIM)”  w ramach  regionalnego

programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa

Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie

zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakres  Przedmiotu zamówienia:

1) Dostawa sprzętu serwerowego zgodnie z parametrami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ.

2) Dostawa systemu bazy danych zgodnie z parametrami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ.

3)  Dostawa  licencji  oprogramowania  HIS  zgodnie  z  parametrami  określonymi  w  Załączniku  nr  2

do SIWZ.

4)  Dostawa licencji oprogramowania RIS/PACS zgodnie z parametrami określonymi w Załączniku nr 2

do SIWZ.

5) Wdrożenie oprogramowania wraz z instruktażem zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 2

do SIWZ.

6)  Świadczenie  nadzoru  autorskiego  nad  dostarczanym  oprogramowaniem  zgodnie  z  wymaganiami

określonymi w Załączniku 2 do SIWZ.



7)  Integracja  z  Małopolskim  Systemem  Informacji  Medycznej  MSIM  zgodnie  z  wymaganiami

określonymi w Załączniku 2 do SIWZ.

Opis części zamówienia/oferty równoważne: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  dostawę,  instalację  sprzętu  informatycznego  oraz  wdrożenie
oprogramowania  aplikacyjnego  w  części  medycznej  HIS  wraz  z   integrację  z  posiadanymi  przez
zamawiającego systemami  oraz z  migracją  środowiska  bazy danych na nowe rozwiązanie  sprzętowe.
System  ten  stanowi  zintegrowane  środowisko  informatyczne  i  ze  względu  na  specyfikę  i  jego
funkcjonalność  oraz  obowiązek  migracji  istniejących  systemów  wymagane  jest  dostarczenie  przez
jednego Wykonawcę/producenta lub autoryzowanego dystrybutora oprogramowania (specjalistycznego,
systemowego,  bazodanowego,  użytkowego),  który  będzie  uprawniony  do  udzielenia/przekazania
bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie oprogramowania aplikacyjnego.
Zaproponowane rozwiązanie informatyczne stanowi dzieło Wykonawcy do którego dysponuje prawami
autorskimi, a które w ramach umowy będą eksploatowane przez Zamawiającego na określonych polach.
Ze  względu  na  możliwość  skutecznego  egzekwowania  postanowień  gwarancyjnych  zadanie  będzie
realizowane bez dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.

Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i należy je rozumieć jako
określenie przykładowych parametrów minimalnych oczekiwanych przez Zamawiającego. W przypadku
wątpliwości  dotyczących  spełniania  przez  oferowany  przez  Wykonawcę  asortyment  rozwiązań
równoważnych w stosunku do wymagań określonych w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z Wykonawców do dostarczenia próbek, wykonania
testów oraz złożenia dodatkowych dokumentów poświadczających zgodność oferowanego asortymentu
z wymogami SIWZ. 

Przez  normę  jakościową  równoważną  rozumie  się  taką,  która  potwierdza,  że  dostarczane  produkty
odpowiadają  określonym  normom  lub  specyfikacjom technicznym  lub  poświadcza  zgodność  działań
Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi
normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich
normach  europejskich  lub  potwierdza  odpowiednio  stosowanie  przez  Wykonawcę  równoważnych
środków zapewnienia jakości.

1. Ogólne założenia
Zamawiający zakłada w ramach projektu wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w zakresie
określonym aktualnymi przepisami  wraz z dostawą sprzętu,  wdrożeniem systemu w części medycznej
HIS, systemu RIS/PACS oraz integracją z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej MSIM. Zakłada
się,  iż  zgodnie  z  obowiązującymi  aktami  prawnymi  oraz  projektem legislacji  Ministerstwa  Zdrowia
zostaną  prowadzone  w  postaci  elektronicznej  dokumenty  określone  przez  organ  właściwy w  drodze
rozporządzenia. 
Zamawiający  zamierza  prowadzić  dokumentację  medyczną  w  formie  elektronicznej,  określoną  m.in.
poniższymi aktami prawnymi:

 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  z  dnia  15  września
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

 Rozporządzenie   z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  rodzajów,  zakresu  i  wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania



 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

2. Zamawiaj  ą  cy o  ś  wiadcza,   ż  e:
2.1. posiada wdrożony i użytkowany Zintegrowany System Informacyjny InfoMedica produkcji ASSECO
POLAND S.A. w obszarze administracji, Apteki i Apteczek Oddziałowych, Rejestracji Przychodni AOS
oraz  Izby  Przyjęć  i  Rozliczeń  z  NFZ.   Posiadane  moduły  systemu  informacyjnego  Infomedica
współpracują tylko z motorem bazy danych Oracle. Dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych
ORACLE wersja  12c Release 12.1.0.1.0 -64bit Production licencja na 1 procesor Standard Edition One.
System InfoMedica to kilkanaście zintegrowanych ze sobą  programów. Wszystkie moduły są  ze sobą
powiązane i stanowią pewną całość zależną od siebie. W ramach posiadanego systemu administracyjnego
Zamawiający posiada następujące moduły systemu InfoMedica: 

Lp. Moduł Ilość licencji

1. Apteka 2
2. Apteczka Oddziałowa 1
3. Kadry 2
4. Finanse- księgowość 4
5. Rejestr Sprzedaży 2
6. Rejestr Zakupów 1
7. Gospodarka Materiałowa 2
8. Koszty 1
9. Płace 2
10. Ruch Chorych 4
11. Środki Trwałe 1
12. Wyposażenie 1
13. Grafiki 12
14. Przychodnia 13

3. Wymagania po stronie Wykonawcy:

3.1.  W  ramach  postępowania  system  administracyjny  ma  zostać  zmigrowany  na  nowe  środowisko
serwerowe i bazodanowe dostarczane w ramach postępowania. 
3.2. Wymóg konieczny! Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach postępowania przetargowego
system  obsługujący  część  medyczną,  zapewnił  wymianę  danych  z  systemem  posiadanym  przez
Zamawiającego, co najmniej w zakresie:

a) Dane udostępniane przez system ERP do HIS
 Dane na potrzeby windykacji dotyczącej pacjentów 
 Koszty wykonywanych świadczeń
 Dane do wyliczenia kosztów osobodnia personelu

b) Dane udostępniane przez system HIS do ERP
 Dokumenty kasowe
 Faktury sprzedaży
 Statystyka wykonań procedur ze wskazaniem jednostek zlecających



 Liczba osobodni, liczba pobytów, liczba łóżek, średnie obłożenie łóżek, liczba hospitalizacji 
(zakres przekazywanych danych może być definiowany)

 Dokumenty księgowe: PW, PZ
 Indeksy leków oraz ceny tych leków.
 Rozchody leków na OPK

c) Słowniki wspólne:
 Słownik kontrahentów 
 Słownik ośrodków powstawania kosztów 
 Słownik placówek kosztowych  
 Słownik rodzajów kosztów
 Słownik sposobów płatności wykorzystywanych w dokumentach sprzedaży / zakupu 

3.3. Dodatkowo Zamawiający wymaga zachowania następujących przepływów danych pomiędzy 
modułami:

a) Wspólna baza kontrahentów dla wszystkich systemów – Finanse-księgowość, Gospodarka materiałowa,
Rejestr  Sprzedaży,  Środki  Trwałe,  Wyposażenie,  oraz  dla  modułu  Apteka  jaki  obecnie  posiada
Zamawiający.
b)  Wspólna  baza  ośrodków  powstawania  kosztów  dla  systemów:  Finanse-  Księgowość,  Koszty,  ,
Gospodarka materiałowa, Środki Trwałe, Wyposażenie, Kadry Płace, oraz dla modułów Apteka  i Ruch
chorych jakie obecnie posiada Zamawiający.
c) Wspólna baza świadczeń medycznych (Procedur, Badania) systemów: Koszty oraz dla modułu  Ruch
chorych jaki obecnie posiada zamawiający.
d)  Z  modułu  Apteka  /  apteczka  oddziałowa  jakie  obecnie  posiada  zamawiający,  eksportowane  są
zadekretowane dokumenty przychodowe, rozchodowe oraz pozostałe do systemu Finanse-księgowość.
e) Eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do pliku tekstowego lub
w formacie xls z możliwością zaczytania do modułu Rachunek Kosztów.
f)  Eksport  rozchodów leków z  Apteczki  oddziałowej,  jaki  obecnie  posiada  zamawiający do  systemu
Finanse-księgowość
g)  Wymiana  informacji  pomiędzy  modułem  Apteka  jaki  obecnie  posiada  zamawiający  a  systemem
Finansowo-księgowym w zakresie przyjętych towarów, faktur zakupowych, a także rozchodów na ośrodki
kosztów, z zachowaniem charakterystyki kont księgowych.
h)  Automatyczna  synchronizacja  słowników  kontrahentów,  odbiorców,  nr  ośrodków  kosztowych,
pomiędzy systemem Finanse-Księgowość a Apteka jaki obecnie posiada zamawiający.
i) Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość kierowania pacjenta bezpośrednio  na izbę przyjęć w module
Ruch Chorych jaki obecnie posiada zamawiający.
Z  modułu  Przychodnia  możliwość  planowania/realizacji  wizyty  komercyjnej,  automatycznego
generowania  dokumentu  sprzedaży,  walidacji  sprzedaży,  wystawiania  zaświadczenia  o  płatności.
I przesyłanie danych do systemu Finansowo Księgowego.
j)  Z  modułu  Finansowo  -  Księgowego  możliwość  automatycznego  przydzielania  numeracji  faktur
sprzedażowych  realizowanych  w  ramach  modułów  Przychodnia  i  Ruch  chorych  w  tym rozliczenia
i  statystyka medyczna.
k) Z modułu Rozliczenia Ruch chorych możliwość automatycznego tworzenia zestawienia do NFZ faktur
zakupowych  za  leki  chemioterapii/programów  lekowych  na  podstawie  ewidencji  faktur  zakupowych
w module Apteka jaki obecnie posiada zamawiający.

3.4. W obszarze Laboratorium funkcjonuje system firmy Marcel i docelowo ma on zostać zintegrowany z 
systemem HIS – zakres integracji opisany został poniżej i leży po stronie Wykonawcy (zarówno dostawa 
licencji jak i  prace konfiguracyjne):
 Integracja HIS i LIS Marcel realizowana ma być za pośrednictwem wymiany plików      w formacie

HL7
 Z systemu Ruch Chorych (HIS) do systemu Laboratoryjnego Marcel przesyłane mają być zlecenia

zawierające następujące dane:



 Dane personalne pacjenta ( nazwisko, imię, PESEL, miejsce zamieszkania),
 Dane  zlecenia  (nr  zlecenia,  techniczny  identyfikator  zlecenia,  jednostka

zlecająca, lekarz zlecający),
 Dane badania (kod badania,  nazwa badania )  dla jednego zlecenia może być

wiele badań.

 Z systemu Laboratoryjnego Marcel do systemu Ruch Chorych (HIS) przesyłane mają być wyniki
zawierające  dane:  osoby  wykonującej,  osoba  autoryzującej,  kod  badania,  nazwy  badania,  treść
wyniku.

 Integracja HIS z LIS Marcel może odbywać się z wykorzystaniem modułu Punkt Pobrań.

3.5. Wykonawca wymaga, aby dostarczony w ramach rozbudowy moduł Repozytorium Elektronicznej
Dokumentacji  Medycznej,  był  w  pełni  zintegrowany  z  dostarczanym  systemem  HIS  co  najmniej
w zakresie:
 Rejestracja dokumentu elektronicznego z poziomu zintegrowanego systemu HIS w Repozytorium

EDM
 Wyszukiwanie  dokumentów  zarejestrowanych  w  systemie  EDM  z  poziomu  zintegrowanego

systemu HIS
 Autoryzacja  zarejestrowanego  dokumentu  elektronicznego  w  EDM  z  poziomu  zintegrowanego

systemu HIS
 Możliwość  pobrania/wyświetlenia  dokumentów  zarejestrowanych  w  systemie  EDM  z  poziomu

zintegrowanego systemu HIS
 Słownik pacjentów zasilany na podstawie słownika pacjentów systemu zintegrowanego HIS
 Słownik instytucji zasilany na podstawie słownika instytucji systemu zintegrowanego HIS
 Słownik personelu zasilany na podstawie słownika personelu systemu zintegrowanego HIS
 Słownik typów dokumentów zasilany na podstawie danych z systemu HIS
Docelowo  Zamawiający  planuje  uruchamiać  kolejne  dokumenty  elektroniczne  wymagane  w  drodze
rozporządzenia  organów  właściwych,  aż  do  pełnego  obiegu  dokumentacji  w  postaci  elektronicznej
i tworzenia elektronicznych dokumentów medycznych

3.6.  Zamawiający  wymaga,  aby  dostarczane  w  ramach  postępowania  moduły  systemu  medycznego
zapewniały pomiędzy sobą następującą wymianę danych:

a)  Możliwość  zlecania  z  Ruchu  chorych  tj.  z  oddziału/izby  przyjęć  oraz  gabinetu:
-  podania  leku/kroplówki/chemioterapii,  zabiegu,  badania  diagnostycznego,   konsultacji,  diety,  
Wystawienie zlecenia powinno nieść kompletne informacje, niezbędne do jego wykonania.
b) Wgląd w wyniki badań wykonanych na skutek realizacji zleceń. Treść i format wyniku powinien być
zgodny z  formatem w jakim wynik  został  opisany w  jednostce  realizującej  badanie,  np.  w  oparciu
o specjalizowany formularz.
c) Możliwość automatycznego wydruku skierowania na podstawie wystawionego zlecenia/zestawu zleceń.
d) Z modułu Zakażenia Szpitalne możliwość ewidencji karty zakażenia bezpośrednio z poziomu modułu
Ruch Chorych ,Oddział  
e)  Z  modułu  Przychodnia  Gabinet  możliwość  kierowania  pacjenta  bezpośrednio   na  izbę  przyjęć
w module Ruch Chorych 
f) Z modułu Przychodnia Gabinet możliwość walidacji, czy pacjent zgłaszający się do gabinetu nie ma
obecnie aktywnego pobytu na oddziale w module Ruch Chorych
g) W module Gabinet, odnotowanie podania leku/szczepionki z automatycznym pomniejszeniem stanów
magazynowych apteczki podręcznej
h) Możliwość dowolnej  rozbudowy modułów Zakażenia szpitalne, Ruch chorych,  o wybrane formularze,
wykorzystując dane z modułu  Dokumentacja Medyczna
i)  System  ma  mieć  możliwość  obsługi  funkcjonalności  Indywidualnego  Konta  Pacjenta.  Personel
planujący/realizujący wizytę ma mieć wgląd w informacje o saldzie konta pacjenta w tym do informacji
o niedozwolonym zadłużeniu.



Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
 Słownik CPV: 

30.23.60.00 – 2      Różny sprzęt komputerowy
72.26.30.00 -  6      Usługi wdrażania oprogramowania

Zatrudnienie osób  na podstawie umowy o pracę

Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę,  oraz  ewentualnych  podwykonawców,  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności:
Instalacja  systemu na  serwerach  Zamawiającego,  konfiguracja  systemów i  parametryzacja,  wdrożenie
Bloku Operacyjnego, opracowanie dokumentacji w systemie.

tj.  wszystkich osób wykonujących czynności  polegające na wykonywaniu pracy w sposób  określony
w  art.  22  §  1  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  -  Kodeks  pracy  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1502,
z późniejszymi zmianami).   
                                          
Na podstawie art. 36 ust. 2 lit. 8 a ustawy Pzp, w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający  uprawniony
jest   do  wykonywania  czynności    kontrolnych   wobec   Wykonawcy  odnośnie spełniania  przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  pracowników
bezpośrednio biorących udział przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o  pracę  pracowników  bezpośrednio  biorących  udział  przy  świadczeniu  usługi  będącej  przedmiotem
zamówienia,  Zamawiający  przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę  kary
umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, w celu udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przed zawarciem
umowy,  składa  oświadczenie,  że  osoby  te  będą  zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
wykaz  pracowników  Wykonawcy  i  podwykonawcy  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  na  zasadach
określonych w  projekcie umowy.

IV
PODWYKONAWCY

Zamawiający  dopuszcza  powierzenie  podwykonawcom  wykonania  części  zamówienia.  Zamawiający
żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, wskazania
tych części zamówienia w ofercie (sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ –
formularz „Oferta”) i podania firm podwykonawców.

Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  Podwykonawcom,  w  celu
wykazania  braku istnienia  wobec  nich  podstaw wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu  składa  także
wypełniony  druk  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  dla  każdego  z  tych
podwykonawców.

Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie  zamówienia.



V.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Dostarczenie sprzętu oraz wdrożenie systemów HIS, RIS/PACS wraz z ich pełną konfiguracją lokalną
i  uruchomieniem należy wykonać  w  terminie  max.  8  miesięcy  od  daty zawarcia  umowy.  Integrację
z Platformą Regionalną należy wykonać w terminie max. 4 miesięcy od daty wykonania Platformy po
stronie regionalnej lub max. 4 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru w/w prac, w przypadku
gdyby  część  regionalna  została  wykonana  przed  ukończeniem  wdrażania  i  uruchamiania  systemów
lokalnych.
VI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu;

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1  pkt 12-23
ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ustawy
Pzp. 
Wykonawcy  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli  przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579,1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono,
z  wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym
postanowieniem sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28  lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791). 

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp. 

Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na każdym etapie  postępowania,  ofertę  Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a)  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to
z odrębnych przepisów, 

         Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Wykonawca musi wykazać, że jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.  1 500 000,00 zł  (jeden
milion pięćset tysięcy złotych).

Uwaga:  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
(w  szczególności  członkowie konsorcjum,  wspólnicy  spółki  cywilnej)  polisę lub  inny  dokument
potwierdzający  zawarcie  umowy  ubezpieczenia  winien  posiadać  każdy jeden  z  wykonawców



występujących wspólnie z zastrzeżeniem, iż suma gwarancyjna każdej polisy nie może być niższa
1 500.000,00 zł lub wszyscy wykonawcy łącznie winni być ubezpieczeni w ramach jednej polisy
której suma gwarancyjna nie może być niższa od kwoty, o której mowa powyżej.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, spełniającymi podane poniżej warunki:

a)  Koordynator Projektu (minimum 1 osoba) – posiadający:

 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, w tym co
najmniej dwoma projektami w zakresie budowy i wdrożenia systemu teleinformatycznego
o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000 zł ( jeden milion złotych) brutto każde,

 umiejętności,  doświadczenie  i  praktyczną  wiedzę  ekspercką  w  zakresie  zarządzania
projektami teleinformatycznymi;

 b) Specjalista Wdrożeniowiec (minimum 2 osoby) – posiadający każdy:

 wykształcenie wyższe 

 doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 wdrożeniach na 
stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych w zakresie systemów medycznych, 

c) Specjalista Wdrożeniowiec (minimum 1 osoba) – posiadający:

 wykształcenie wyższe

 doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 3 wdrożeniach na 
stanowisku wdrożeniowca systemów informatycznych w zakresie uruchamiania Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej po stronie lokalnej.

d) Specjalista ds. baz danych (minimum 1 osoba) posiadająca: 

 wykształcenie wyższe, 

 doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 zamówieniach w zakresie 
tworzenia, administrowania i strojenia baz danych, 

 znajomość oferowanych baz danych. 
e) minimum 1 specjalistą ds. infrastruktury IT (minimum 1 osoba) posiadająca: 

 wykształcenie wyższe, 

 doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w minimum 2 zamówieniach w zakresie 
projektowania i wdrażania infrastruktury serwerowo – sprzętowej.

f) Specjalista ds. wdrażania systemów wirtualizacji 
 wykształcenie wyższe, 
 doświadczenie: minimum 3 zrealizowane projekty polegające na wdrożeniu systemu wirtualizacji

w trybie HA;
 certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności we wdrażaniu systemu wirtualizacji zgodnie        

z zaoferowanym systemem wirtualizacji.

B. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje:

a) co najmniej 2 dostawy wraz z wdrożeniem systemu informatycznego w obszarze Ruch Chorych, LO,
Zlecenia, Dokumentacja Medyczna, Apteka, Apteczka Oddziałowa,  Zakażenia Szpitalne, Elektroniczna
Dokumentacja  Medyczna  oraz  integracja  z  częścią  administracyjną  systemu  funkcjonującą  już
w jednostce o wartości co najmniej 400     000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto każda. 



a)  co  najmniej  2  dostawy  z  wdrożeniem  systemu  informatycznego  z  co  najmniej  sześciu  z  ośmiu
obszarów:  Ruch  Chorych,  LO,  Zlecenia,  Dokumentacja  Medyczna,  Apteka,  Apteczka  Oddziałowa,
Zakażenia  Szpitalne,  Elektroniczna Dokumentacja  Medyczna.  Dostawa z  wdrożeniem ma  obejmować
równie  swym zakresem integrację  z  częścią  administracyjną  systemu  funkcjonującą  już  w  jednostce
o wartości 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) brutto każda.

Przy czym zakres wykonanej integracji musi dotyczyć co najmniej:

 Wspólnej bazy świadczeń medycznych (Procedur, Badania) systemów: Koszty, Ruch Chorych
 Eksportu  zadekretowanych  dokumentów  przychodowych,  rozchodowych  z  systemu

Apteka/Apteczka Oddziałowa do systemu Finanse Księgowość
 Wymiany  informacji  pomiędzy  Apteką,  a  systemem  Finansowo-księgowym  w  zakresie

przyjętych towarów, faktur zakupowych, a także rozchodów na ośrodki kosztów,  z zachowaniem
charakterystyki kont księgowych.

 Automatycznego  przydzielania  numeracji  faktur  sprzedażowych  realizowanych  w  ramach
modułów  Przychodnia  i  Ruch  chorych  w  szczególności  rozliczenia  i  statystyka  medyczna
z modułu Finansowo-Księgowego.

b) co najmniej 1 usługę integracji po stronie podmiotu lokalnego o wartości co najmniej 100     000,00 zł 
(sto tysięcy złotych) brutto każda z systemem regionalnym co najmniej w zakresie uruchomienia usług:

 Elektroniczna Rejestracja pacjentów do jednostek ochrony zdrowia
 Udostępnienie Elektronicznego Rekordu Pacjenta 
 Wymiana elektronicznych informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej 
 Przystosowanie  oprogramowania  lokalnego  do  wymiany  informacji/komunikacji

z komponentami regionalnymi w obszarach: Regionalnego Portalu Informacyjnego, Elementów
systemu  regionalnego  związanych  z  monitoringiem  zasobów  i  stanu  regionalnego  systemu
ochrony zdrowia.

c) co najmniej 2 usługi wdrożenia oprogramowania w obszarze Bloku Operacyjnego, który obejmował
swym zakresem co najmniej 4 sale operacyjne oraz trakt porodowy oraz przygotowanie dokumentacji
bloku operacyjnego.

d)  minimum dwie dostawy sprzętu serwerowego z  oprogramowaniem (w tym co najmniej:  serwery,
macierze dyskowe, przełączniki sieciowe oraz oprogramowania systemowe i narzędziowe) o wartości co
najmniej 1 000 000 zł brutto każda dostawa.

Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz  w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   

3)  Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

a)  Oferowany   szpitalny system klasy  RIS i  PACS  musi  być dopuszczony do obrotu  i/lub używania
zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany
znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG.



b)  Urządzenia  muszą  być  zakupione  w  oficjalnym  kanale  dystrybucyjnym  producenta.  Na  żądanie
Zamawiającego,  Wykonawca  musi  przedstawić  oświadczenie  producenta  oferowanych  serwerów,
macierzy  i  urządzenia  UTM,  potwierdzające  pochodzenie  urządzenia  z  oficjalnego  kanału
dystrybucyjnego producenta.

c) Wymagane są dokumenty poświadczające, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami
ISO 9001 oraz ISO 14001.

d) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA,  ŻE  NIE  PODLEGA ON  WYKLUCZENIU  ORAZ  SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU składane wraz z ofertą.

1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu  sporządzony zgodnie  ze  wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ.

1.1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby  innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie,  w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu  składa Jednolity Europejski  Dokument Zamówienia dotyczący
tych podmiotów.

1.1.2.  Każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  musi  złożyć
Jednolity Europejski  Dokument  Zamówienia. 

1.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania  braku istnienia  wobec  nich  podstaw wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu  składa  także
wypełniony  druk  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  dla  każdego  z  tych
podwykonawców.

1.2. Dowód wniesienia wadium.

1.3.   Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  o  ile  prawo  do  podpisania  oferty  nie  wynika  z  innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.

1.4. Zobowiązanie  innych  podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji   polega  wykonawca  na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

1.5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno
być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp.

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

1) Zamawiający, w dniu w którym oferty zostaną otwarte, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na
stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w szczególności dotyczące firm
oraz  adresów  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie.  Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od
zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji,  przekazuje Zamawiającemu,  bez wezwania,
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.



2) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz  z oświadczeniem może
złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji  w postępowaniu.
3)  Jeżeli  Wykonawcy wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia,  oświadczenie,  o  którym mowa
w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.
4)  Jeżeli  w postępowaniu zostanie  złożona jedna  oferta,  Wykonawca,  który ją  złożył,  nie  przekazuje
Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1).
 

2. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ
W  POSTĘPOWANIU  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO  W  CELU  POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

a)  Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione 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  grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) Zaświadczenie 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, wystawione 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) Odpis 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;

e) Oświadczenie 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) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) Oświadczenie 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
z późniejszymi zmianami).

2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.:

 pkt 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 - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 pkt 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. 

-  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawioną  nie  wcześniej  niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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 2.1. 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. 
W przypadku wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego przez  Wykonawcę,  Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu. 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  której  dotyczy dokument  wskazany
w pkt 2. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1. pierwsza kropka, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. 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, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  zamawiający  może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

3.   WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ
W  POSTĘPOWANIU  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO  W  CELU  POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP.

a) Dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej
w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

b) Wykaz  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,
odpowiedzialnych  za  realizację  zamówienia,  o  których  mowa  w  części  VI  niniejszej  SIWZ
pkt 1.  ppkt  2)  c)  A. wraz z informacjami  na temat  ich kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

c) Wykaz  dostaw  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  w okresie  ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -  realizację  min. 2 dostaw, o których mowa
w części VI niniejszej SIWZ pkt 1. ppkt 2) c) B. wraz z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat
wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  zostały  wykonane  oraz  załączenie  dowodu
określającego czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

d) Wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również



wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  usług  o  których  mowa
w części VI niniejszej SIWZ pkt 1. ppkt 2) c) B. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty
wykonania  i  podmiotu,  na  rzecz  którego  usługa  została  wykonana  oraz  załączenie  dowodu
określającego czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

e) Wykaz  dostaw  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  w okresie  ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -  realizację  min. 2 dostaw, o których mowa

w części VI niniejszej SIWZ pkt 1. ppkt 2) c) B. wraz z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat
wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  zostały  wykonane  oraz  załączenie  dowodu
określającego czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

f) Dowodami,  o  których  mowa  w  pkt  c),  d  )  i  e)  (powyżej)  są  referencje  bądź  inne  dokumenty
wystawione przez podmiot,  na rzecz którego dostawy i usługi  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 wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ
W  POSTĘPOWANIU  NA  WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO  W  CELU  POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,  Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Dla wyrobów medycznych dokumenty spełniające wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami) tj.:

a) deklarację zgodności producenta – dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego,

b)  certyfikat  Jednostki  Notyfikowanej  (dotyczy  klasy  wyrobu  medycznego:  I  sterylna,  I  z  funkcją
pomiarową, II a, II b, III.),

c)  Wpis/zgłoszenie  oferowanego  przedmiotu  zamówienia  do  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,  zgodnie z art. 58 ustawy  z dnia 20 maja
2010 r. o Wyrobach Medycznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późniejszymi zmianami ).

2)  Oświadczenie  producenta  oferowanych  serwerów,  macierzy  i  urządzenia  UTM,  potwierdzające
pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

3) Dokumenty poświadczające, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz 
ISO 14001.

4) Deklaracja zgodności CE dla wszystkich oferowanych urządzeń.

5) Wykonawca musi mieć wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 lub

równoważny  w zakresie świadczenia usług informatycznych i serwisowych sprzętu komputerowego.

W razie  wątpliwości  co  do zgodności  zaoferowanego przedmiotu zamówienia z  zapisami  SIWZ,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia próbek.

Szczegółowe wymagania dotyczące złożenia próbek określa Załącznik Nr 2 a do SIWZ.

5. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, Zamawiający w niniejszym postępowaniu dokona najpierw oceny
ofert,  a  następnie  zbada,  czy Wykonawca,  którego oferta  została oceniona jako najkorzystniejsza,  nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.



6.  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.

6.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
określonych w części  VII pkt  2. SIWZ.

6.1.1.  W celu  oceny,  czy  wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów na
zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  w  stopniu
umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez  wykonawcę,  przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,

3) zakres i adres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4)  czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału
w postępowaniu   dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów  wymienionych w części VII pkt 2.
SIWZ , dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który
nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji  wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy.

6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy Wykonawca
oddzielnie  przedstawia dokumenty wymienione w części VII pkt 2. SIWZ.

7.  Jeżeli  jest  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 potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy do  uznania,  że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.

8.  Dokumenty  lub  oświadczenia  składane  są  w  oryginale  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność  z oryginałem.

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 lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej  kopii dokumentu lub oświadczenia,  następuje
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

9. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.



VIII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów  oraz  osoby  uprawnione  do  porozumiewania  się
z wykonawcami.

1.   Informacje ogólne

 W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia   komunikacja  między  Zamawiającym
a Wykonawcami  odbywa  się  przy użyciu  miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marianna Maj, Justyna
Jarosz,  e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl

 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi  posiadać  konto  na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  na  ePUAP  ma  dostęp  do
formularzy:  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku  oraz  do  formularza  do
komunikacji.

 Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów  elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

 Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych  formularzy  do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 20 MB.

 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.

 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SIWZ. 

 2.  Złożenie oferty.

 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępny  dla  wykonawców  na  miniPortalu.
W formularzu  oferty Wykonawca  zobowiązany jest  podać  adres  skrzynki  ePUAP,  na  którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

 Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej
w  formacie  danych  .txt,  .pdf,  .odt,  .ods,  .doc,  .xls,  .docx,  .xlsx,  .zip,  .7Z  i  podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty
opisany  został  w  Regulaminie  korzystania  z  miniPortal.  Ofertę  należy  złożyć  w  oryginale.
Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej  kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.  

 Wszelkie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16
kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  które  Wykonawca  zastrzeże  jako
tajemnicę  przedsiębiorstwa,  powinny zostać  złożone  w  osobnym pliku  wraz  z  jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia  „Załącznik  stanowiący tajemnicę  przedsiębiorstwa”  a  następnie  wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

 Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

 Wykonawca  może  przed  upływem terminu do  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  ofertę  za
pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany,  wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
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ePUAP i  udostępnionych  również  na  miniPortalu.  Sposób  zmiany  i  wycofania  oferty  został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty.

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert ) 

 W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt
2.),  zawiadomień oraz przekazywanie informacji  odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego  formularza  dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal
(Formularz  do  komunikacji). We  wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym
postępowaniem Zamawiający i  Wykonawcy posługują  się  numerem ogłoszenia  (TED lub  ID
postępowania). 

 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: dzp@spzoz.proszowice.pl

 Dokumenty elektroniczne,  oświadczenia  lub  elektroniczne  kopie  dokumentów lub  oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji na miniPortalu jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  za  pomocą  poczty
elektronicznej, na  adres e-mail: dzp@spzoz.proszowice.pl

 Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii
dokumentów  lub  oświadczeń  musi  być  zgodny  z  wymaganiami  określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz
udostępniania  i przechowywania  dokumentów  elektronicznych  oraz  rozporządzeniu  Ministra
Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Oferta  musi  być  zabezpieczona  wadium.  Kwota  wadium dla  całego  przedmiotu  zamówienia  wynosi
45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych  zero groszy).

Wniesienie wadium jest wymagane przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Getin Noble Bank S. A. Numer 44 1560 0013 2991 7050
3000  0003.  Tytuł  wpłaty:  ”Przetarg  –  MSIM”.  Za  termin  wniesienia  wadium w  pieniądzu  zostanie
przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do
oferty.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.
110 z późniejszymi zmianami),
6) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest załączenie do oferty
oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem   miniPortalu
z  zastrzeżeniem,  że  dokument  będzie  podpisany  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez



Gwaranta  tj.  wystawcę gwarancji/poręczenia.  Beneficjentem wadium wnoszonego w innej  formie  niż
w pieniądzu jest Zamawiający.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć
taką  samą  płynność  jak  wadium wniesione  w  pieniądzu,  obejmować  odpowiedzialność  za  wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz
zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty
kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.
Dokument  gwarancji/poręczenia  musi  wskazywać  jakiego  postępowania  dotyczy,  wykonawcę,
beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności. W przypadku, gdy oferta
zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu
winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
      
     Zaleca się, aby dokument wadialny (gwarancji lub poręczenia), stanowił osobny plik opatrzony nazwą

„Wadium_ oznaczenie sprawy” złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami w jednym pliku archiwum
(.zip).

   
Nie  wniesienie  wadium  w  wymaganym  terminie  (także  na  przedłużony  okres  związania  ofertą),
w  wymaganej  wysokości,  dopuszczonej  formie  lub  wniesione  w  sposób  nieprawidłowy  skutkuje
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie  art.  46  ust.  1  ustawy Pzp,  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została
wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,  w przypadkach określonych w art.  46 ust.  4a  i  5
ustawy Pzp.

X. Termin związania ofertą

1.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

4.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia  dotyczy  jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania podstawowe



1)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2)  Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem
nieważności,  w pożądanym formacie i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym
z obowiązującymi przepisami.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta powinna zawierać

1)  Formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
2)  Formularz asortymentowo – cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1a do SIWZ.
3)  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  lub  Jednolite  Europejskie  Dokumenty  Zamówienia,
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji  - wzór załącznik Nr 3 do SIWZ.

Uwaga:
Zamawiający dołącza do SIWZ wypełniony JEDZ wersja .xml. Wykonawca wypełnia formularz  JEDZ
przy  wykorzystaniu  systemu  dostępnego  poprzez  następującą  stronę  internetową
https://www.espd.uzp.gov.pl/
W tym celu należy podjąć następujace kroki:
a) ze strony internetowej Zamawiajacego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać
plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”
b) wejść na stronę https://www.espd.uzp.gov.pl/ _ _
c) wybrać odpowiednią wersję językową
d) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku,
gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na kórego zasoby powołuje się Wykonawca)
e) Zaimportować pobrany wcześniej plik
f) Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza).
Przy  wypełnianiu  formularza  JEDZ  Wykonawca  może  skorzystać  z  instrukcji  jego  wypełniania
zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:
https://www.espd.uzp.gov.pl/ _ _
JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
- Zamawiający dopuszcza, w szczególności następujący format przesyłanych danych:
.xml, .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx
- Przy wypełnieniu JEDZ wykonawca może korzytsać z narzędzia, które umożliwiają wypełnienie
JEDZ i  utworzenie  dokumentu  elektronicznego,  w  szczególności  w jednym z  formatów wskazanych
powyżej.
W sekcji IV Formularza  JEDZ  Wykonawca jedynie oświadcza czy „Spełnia wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji” poprzez zaznaczenie jednej z dwóch opcji: „tak” lub „nie”.
4)   Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  o  ile  prawo  do  podpisania  oferty  nie  wynika  z  innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
5)  Zobowiązanie  innych  podmiotów,  na  których  zdolnościach  lub  sytuacji   polega  wykonawca  na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być
dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
7)  Dowód wniesienia wadium.

Oferta wspólna

1. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2.  Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  lub do reprezentowania  ich w postępowaniu oraz zawarcia
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

https://www.espd.uzp.gov.pl/
https://www.espd.uzp.gov.pl/
https://www.espd.uzp.gov.pl/


3.  Upoważnienie  do  pełnienia  funkcji  pełnomocnika  wymaga  podpisu  prawnie  upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty.
4.  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań. 
5.  W  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,
Zamawiający   przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  będzie  żądał  złożenia
umowy regulującej współpracę Wykonawców.

XII. Miejsce , termin, sposób złożenia ofert i otwarcia ofert.

1.  Oferty  należy  przesłać  na  skrzynkę  podawczą  Zamawiającego  ePuap  w  nieprzekraczalnym
terminie do 29.01.2021 r.  12.03.2021 r. do godz. 11:30.
2.  Zamawiający  zaleca,  aby  oferta  została  przez  Wykonawcę  przesłana  za  pośrednictwem  ePuap
w terminie zapewniającym, że wszystkie pliki składające się na ofertę zostaną skutecznie wprowadzone
do ePuap przed terminem, o którym mowa w pkt 1. niniejszego rozdziału.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert - zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy Pzp, Pełnomocnik Zamawiającego niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego
oferta dotyczy oraz zwróci tę ofertę po terminie do wniesienia odwołania poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia Zamawiającego o zwrocie oferty.

4. Miejsce otwarcia ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. 12.03.2021 r. o godz. 12:00
2) Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu miniPortalu poprzez deszyfrowanie za pomocą Klucza prywatnego.
3) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4) Otwarcie nastąpi w siedzibie zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32- 100  Proszowice
Sekcja Zamówień Publicznych.
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Kierownika Zamawiającego. 
5) Na sesji publicznego otwarcia ofert zostaną odczytane informacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy
Pzp.
6)  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  Zamawiającego
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) dotyczące nazwy i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis   sposobu obliczenia ceny

Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  i  słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z  wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.  
Wykonawca powinien obliczyć ceny poszczególnych pozycji i zsumować, (załącznik Nr 1a) a następnie
cenę wpisać w stosownym miejscu w formularzu Oferta (załącznik Nr 1).
Cena umowna netto nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. Zmiany cen urzędowych oraz stawka
podatku VAT następuje z mocy prawa.
Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch  miejsc po przecinku.

Sposób obliczania ceny w formularzu asortymentowo cenowym -  załącznik Nr 1a do SIWZ
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto x ___% VAT = wartość podatku VAT



Wartość netto + wartość podatku VAT = wartość brutto

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający  poprawi  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki  rachunkowe  z  uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty
ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie przez Zamawiającego odrzucona , zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT,  WAGI KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu  na
podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

Do oceny ofert zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                                          |Waga   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|CENA  BRUTTO                                                                           |  60 %   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA                                   |  30 %  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE                                            |  10 %  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego dla kryterium CENA

Wzór:                         C =  [(Cmin/Cbad) x 100] x 60 %
Sposób oceny:   punktacja 0-100 liczba punktów przyznanych zgodnie z wzorem   
gdzie: 
C - liczba punktów przyznanych dla kryterium cena 
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert ocenianych 
Cbad - cena oferty badanej

100 – maksymalna liczba punktów
60%  - waga kryterium CENA

Jednostka miary tego kryterium - PLN

Termin realizacji zamówienia  (TRZ) to jest termin instalacji i konfiguracji systemu.
Każda oferta otrzyma otrzyma następującą liczbę punktów:

1)     za sześć miesięcy           -     100 pkt



2)     za siedem miesięcy        -       60 pkt
3)     za osiem miesięcy          -       20 pkt

Jednostka miary tego kryterium – pełny miesiąc.

Przyznane punkty w tym kryterium zostaną pomnożone przez wagę kryterium 30%.

Oferty z krótszym niż 6 miesięcznym terminem realizacji zamówienia oraz dłuższym niż 8  miesięcznym
terminem  realizacji  zamówienia  oraz  oferty,  w  których  Wykonawcy  nie  wpiszą  terminu  realizacji
zamówienia  zostaną  odrzucone  i  nie  będą  podlegać  ocenie  ofert  pod względem przyjętych  kryteriów
oceny ofert.

Doświadczenie (D) osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

Za doświadczenie zostaną przyznane punkty zgodnie z zasadą poniżej:

1)  Wdrożeniowiec,  który wykonał  3  usługi  uruchomienia  Elektronicznej  Dokumentacji  Medycznej  po
stronie lokalnej – 20 pkt.

2)  Wdrożeniowiec,  który wykonał  4  usługi  uruchomienia  Elektronicznej  Dokumentacji  Medycznej  po
stronie lokalnej – 60 pkt.

3)  Wdrożeniowiec,  który  wykonał  więcej  niż  4  usługi  uruchomienia  Elektronicznej  Dokumentacji
Medycznej po stronie lokalnej – 100 pkt.

Przyznane punkty w tym kryterium zostaną pomnożone przez wagę kryterium 10%.

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia

1.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty Zamawiający zawiadomi  Wykonawców,  którzy
złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia
umowy.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII.  Istotne dla stron postanowienia,  które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej umowy
w spra  wie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w:
projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu  danego zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia  przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.



Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.
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 ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej,  opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego,  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  wyznaczonego w rozumieniu  ustawy z  dnia
23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XIX. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XX. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

XXI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

XXII. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIII.  Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakim  dopuszcza  się  prowadzenie  rozliczeń
z zamawiającym.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XXIV. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem kosztów określonych
w art. 93 ust. 4 ustawy.
Zamawiający  nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy.

XXVI.  KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA  DANYCH



OSOBOWYCH.

Zgodnie  z  art.  13 ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w zakresie
danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy informuję, że: 

a) administratorem  danych  osobowych  jest  Samodzielny  Publiczny  Zespól  Opieki  Zdrowotnej
w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, 

b) kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@spzoz.proszowice.pl
c) dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c RODO  w  celu  związanym

z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na   na  dostawę  oraz  instalację  sprzętu
informatycznego,  oprogramowania  medycznego  wraz  z  wdrożeniem  oraz  integracją
z  Platformą  Regionalną,  numer  sprawy  35/ZP/2020, prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego;

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania  w oparciu  o  art.  8  oraz  art.  96  ust.  3  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  –  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm.),  

e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

f) obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób związanych z realizacją
umowy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;  

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

h) osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  /Wyjaśnienie:

skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników./

− na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych  osobowych  z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.
2  RODO /Wyjaśnienie:  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania
w  odniesieniu  do  przechowywania,  w celu  zapewnienia  korzystania  ze  środków  ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego./

− prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 Jednocześnie  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Proszowicach  przypomina
o  ciążącym na  Pani/Panu  obowiązku  informacyjnym wynikającym z  art.  14  RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem
i które  Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,  o którym mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

mailto:rodo@spzoz.proszowice.pl


XXVII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeks cywilny

XXVIII. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załącznik Nr 1 –    Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 1a –  Formularz asortymentowo – cenowy,
Załącznik Nr 2  -   Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 2a  -  Szczegółowe wymagania dotyczące próbek,
Załącznik Nr 3 -    Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
Załącznik Nr 4 -    Wykaz osób,
Załącznik Nr 5 -    Wykaz dostaw i usług,
Załącznik Nr 6 -    Projekt umowy,
Załącznik Nr 7 -    Identyfikator postępowania i klucz publiczny do szyfrowania ofert,
Załącznik  Nr  8  -  Wzór  oświadczenia  o  przynależności  lub  braku przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej.

   Zatwierdzam:
Proszowice, dnia 21.12.2020 r.  
                                                                                      

                            

                                                                                               ___________________________
                                                                                       Podpis osoby uprawnionej

Zmiana treści SIWZ  Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 24.02.2021 r.
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