21-500 Biała Podlaska
ul. Terebelska 57-65
www.szpitalbp.pl
e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl

Dyrektor Naczelny
tel. 83 414 72 11
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno Finansowych
Gł. Księgowy
tel. 83 414 72 15
fax 83 414 72 20

Sekcja Zamówień
Publicznych
tel. 83 414 72 96

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

tel/fax 83 414 72 97
zam.publ@szpitalbp.pl

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę zintegrowanego systemu e-usług
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

nr sprawy: ZP.3520/68/18

I. NAZWA ORAZ DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83/414 72 96, 83/414 72 97, fax. 83/414 72 97
godziny pracy: 7:30 – 15:05 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy)
adres strony internetowej Zamawiającego: www.szpitalbp.pl
adres e-mail Sekcji Zamówień Publicznych: zam.publ@szpitalbp.pl
adres strony internetowej Platformy Zakupowej: www.szpitalbp.eb2b.com.pl
REGON: 000676708
NIP: 53719 60760
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia SIWZ: www.szpitalbp.eb2b.com.pl
Zamawiający udostępnia na wskazanej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami, co najmniej do upływu terminu składania ofert.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych zwanej dalej „Pzp” lub „ustawą Pzp” (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 ze zm.).
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej
siwz, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi dla postępowań, dla których
wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro.
III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

2.

3.

4.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod
adresem: www.szpitalbp.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, „Platforma”
lub System) i pod nazwą postępowania: ZP.3520/68/18. Przesyłanie korespondencji na inny
adres niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł
zapoznać z treścią przesłanej informacji we właściwym terminie.
W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja
postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik
i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania kilku wybranych lub wszystkich załączników
jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, lub odpowiednio „Pobierz wszystkie
załączniki organizatora”.
Wykonawca rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej),
akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej www.platforma.eb2b.com.pl oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy
Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym
postępowaniu, tj.:
1) W zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera
niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału
w
postępowaniu”
przechodzi
odpowiednio
do
Formularza
rejestracyjnego
- w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania
użytkownika do Systemu;
2) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, i akceptacji rejestracji przez administratora
systemu Wykonawca otrzymuje e-maila z hasłem dostępowym informującego, że może
dokonać pierwszego logowania do Platformy;
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3) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu.
Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest
automatycznie akceptowane przez System;
5.

Zamawiający, zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych z dnia 27
czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.), określa dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, tj.:
1) Dokumenty w formacie „.pdf” należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „.pdf”,
wtedy należy użyć formatu XAdES. Stosując format XAdES możemy wybrać dwa typy podpisu:
wewnętrzny lub zewnętrzny. W przypadku podpisu wewnętrznego, plik podpisu będzie zawierał
również treść podpisywanego dokumentu, natomiast w przypadku podpisu zewnętrznego, plik
podpisu będzie zawierał tylko informacje o podpisie, Wykonawca wówczas zobowiązany jest
złożyć oryginał dokumentu elektronicznego wraz z podpisanym plikiem.
6.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych z dnia 27 czerwca 2017 r. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1320 ze zm.), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor
Intel IV 2GHZ lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4,
Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
7.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach:.pdf, .doc, .docx, .odt.
8.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia określa informacje na temat kodowania
i czasu odbioru danych, tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, nie jest widoczny dla
Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą
do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą
się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
9.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty,
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje, przekazywane są
za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”. Za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania
do Systemu.
10. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje (z
wyłączeniem oświadczenia JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń wskazanych w Rozdz. VIII.C
SIWZ) przekazywane są w postaci dokumentu elektronicznego, a jeżeli oryginał dokumentu lub
oświadczenia (w tym dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdz. VIII.B i Rozdz. VIII.D
SIWZ) składanego w postępowaniu nie został sporządzony w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego
dokumentu lub oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem.
11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Opatrzenie elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych
w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 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. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o
których mowa wyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do zamawiającego w taki
sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią. W korespondencji kierowanej do zamawiającego
wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: ZP.3520/68/18.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w
zakładce „Pytania/ Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie/komentarz”.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o
dokonaniu modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych
wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zwierającej późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści siwz.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę siwz zamawiający udostępnia na stronie internetowej
platformy, na której udostępniono siwz. Zmiany treści siwz są każdorazowo wiążące dla
wykonawców.
Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:
mgr Magdalena Mikitiuk – Inspektor ds. Zamówień Publicznych tel. 83/414 72 97.

18.

19.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka Korespondencja
składana w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami musi być
sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
pytania kierowane do Zamawiającego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę składa się
w zakładce: „Załączniki”. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim, w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca składa Ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników)
określonych w SIWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez wybranie
polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca
opisuje załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa w treści dokumentu, Wykonawca zaznacza polecenie „Załącznik stanowiący
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tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”.
Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Plik został wczytany”.
Dodatkowo zamawiający, może wymagać wypełnienia zakładki „Oferta”, gdzie wykonawca wpisuje
wartość na zdefiniowane kryteria. Wpisana wartość oferty również jest szyfrowana.
3. Po zapisaniu, plik jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił
niewłaściwy plik może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń”.
4. Wykonawca składa Ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu
odszyfrowania ofert przez Zamawiającego, które następuje po terminie otwarcia.
5. Wykonawca może także samodzielnie wycofać złożoną przez siebie Ofertę.
W tym celu w zakładce „Załączniki” należy skorzystać z polecenia „Usuń”, zaznaczając uprzednio
wybrany przez siebie plik z Ofertą.
6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu OFERTY przez wykonawcę, jest Platforma
Zakupowa eB2b pod adresem: www.szpitalbp.eb2b.com.pl
UWAGA! Złożenie oferty wraz załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
7. Wykonawca wypełnia ofertę wraz z załącznikami, tworząc dokument elektroniczny. Przy
wypełnianiu oświadczenia JEDZ może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych
narzędzi lub oprogramowania.
8. Po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego, Wykonawca podpisuje ofertę i
załączniki kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. Wykonawca składa podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym ofertę wraz z załącznikami
za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem e-mail: www.szpitalbp.eb2b.com.pl
10. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego wykonawcę więcej niż
jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę.
11. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
12. Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. VIII.A i Rozdz.
VIII.C SIWZ.
UWAGA:
Zamawiający zaleca złożenie wraz z ofertą folderów/katalogów/instrukcji obsługi dotyczącej
oferowanego przedmiotu zamówienia.
13. Wszystkie złożone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym,
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. Dla uzyskania ważności, oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji dokumenty.
15. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu
składania ofert zmienić, wycofać lub samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie ofertę lub
(załącznik/załączniki). W tym celu w zakładce „Załączniki” Wykonawca korzysta
z polecenia „Usuń” po wybraniu odpowiedniego załącznika/ów.
16. Po upływie terminu do składania ofert Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty (załączników).
17. Wykonawca musi wskazać w Oświadczeniu wstępnym (JEDZ) te części zamówienia, które
zamierza powierzyć podwykonawcom (jeśli dotyczy) wraz z podaniem przez wykonawcę firm
podwykonawców. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę informacji w zakresie określonym
w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający oceni, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie w
całości.
18. Wykonawca składając ofertę może na podst. art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić dlaczego zastrzeżone przez niego
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje
spełniają łącznie trzy przesłanki: mają wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości
publicznej oraz wykonawca podjął co do nich działanie niezbędne w celu zachowania ich poufności,
pod rygorem uznania przez zamawiającego, że w/w zastrzeżenie będzie nieskuteczne. Zamawiający
zaleca, aby Wykonawca umieścił informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na Platformie
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Zakupowej w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”. Ww.
zastrzeżeniu nie podlegają informacje, które zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych podawane są do wiadomości podczas otwarcia ofert.
19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym należy złożyć wraz z ofertą.
20. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie publiczne.
21. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
22. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zintegrowanego systemu e-usług w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
Kod CPV

Znaczenie

48000000-8

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w zestawieniu minimalnych wymaganych
parametrów technicznych (załącznik nr 4 do siwz).
Niespełnienie któregokolwiek z wymogów określonych w załączniku nr 4 do siwz spowoduje
odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów podlegających ocenie w kryterium „parametry
techniczne - jakość”, w których zamawiający nie stawia bezwzględnego wymogu posiadania
opisanego parametru).
4. Oferowany przedmiot musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
5. Ocena spełnienia wymogów przedmiotowych oraz parametrów ocenianych przez zaoferowane
oprogramowanie, zostanie dokonana na podstawie przedłożonego Zamawiającemu opisu –
załącznika nr 4 do siwz, złożonej próbki oraz prezentacji w siedzibie Zamawiającego, której
szczegółowy regulamin zawiera załącznik nr 7 do siwz.
6. Wykonawca dostarczy do dnia i godziny składania ofert na adres Zamawiającego podany w rozdz.
I siwz, próbkę zaoferowanego oprogramowania na komputerze przenośnym PC typu laptop,
zabezpieczonym hasłem.
Niedostarczenie próbki wraz z ofertą spowoduje, że oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
7. Wykonawca wymagać będzie zaprezentowania wszystkich parametrów ocenianych w ramach
kryterium oraz zaprezentowania działania 50 parametrów wskazanych przez Zamawiającego
na 3 dni przed dniem wyznaczonym przez Zamawiającego na prezentację. Wykaz parametrów
podlegających ocenie podczas prezentacji Zamawiający przekaże Wykonawcy. Po dokonaniu
wyboru przez Zamawiającego parametrów podlegających weryfikacji, nie dopuszcza się ich zmiany.
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
10.
Na oferowany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli min. 24-miesięcznego okresu
gwarancji.
11.
Jeżeli w siwz wskazany jest znak towarowy, patent, lub pochodzenie przedmiotu zamówienia,
dopuszcza się produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż we wskazanym przez
zamawiającego załączniku nr 4 do siwz.
12.
Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do siwz, jest integralną częścią niniejszej
dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
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13.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE (Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.
14.
Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ROZLICZENIA FINANSOWE
1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 31.12.2019r.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi zgodnie z treścią §8 projektu umowy,
stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 24 UST. 1 i 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1.2.2.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
500 000,00 PLN (pięćset tysięcy);
1.2.2.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy).
1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany w załączniku do Obwieszczenia Prezesa
Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 czerwca 2017r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu
Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. U. NBP z
2017r poz. 15 ze zmianami).

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdz. VII ust. 1.2.2 siwz, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
2.1.1
Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów udowodni 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;
2.1.2
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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, 2, 4 i 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
2.1.3 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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2.1.4

Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
2.1.4.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2.1.4.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art.
22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
2.2.1 zakres dostępnym wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
2.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
3.1 który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym
rozdziale ust.1.2;
3.2 który nie wykazał, że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23
ustawy Prawo zamówień publicznych;
3.3 wobec, którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5
pkt. 1, 2, 4 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 konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Uwaga:
Powyższych postanowień nie stosuje się do wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec
którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY I
INNE DOKUMENTY
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale i siwz, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r., poz. 1126).
A. OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY ORAZ ZOBOWIĄZANIE SKŁADANE WRAZ Z
OFERTĄ
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Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu ułatwienia wykonawcy wypełnienie dokumentu JEDZ, zamawiający wskazuje link do instrukcji
wypełnienia JEDZ opublikowanej przez Urząd Zamówień Publicznych:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-DokumentZamowienia-instrukcja.pdf
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą
„Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, tj. do
złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. W takim wypadku
Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej
kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia konkretnych, określonych
przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji), Zamawiający
dokona w oparciu o stosowne dokumenty określone w Rozdz. VIII cz. B ust. 1 SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski
dokument zamówienia (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz
3. 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 także jednolite europejskie dokumenty zamówienia
(JEDZ) dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.
4. Wykonawca, który w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych zobowiązany jest 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 (oryginał dokumentu). .
5. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
5.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
5.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego
5.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
B. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, wezwie tego wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień ich złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
1.1 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
1.2 Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
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1.3 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów, o których
mowa w ust. 1.1 i 1.2, może złożyć inne dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 2c
ustawy Pzp, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych przez
zamawiającego w rozdz. VII ust. 1.2.2 siwz warunków.
UWAGA:
Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VIII B ust. 1.1 - 1.3 siwz
wspólnie lub dla każdego z podmiotów z osobna, jeżeli wykonawca wykaże, że podmioty występujące
wspólnie, łącznie spełniają wymagania siwz.
1.4 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 oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIIIB ust.2,
dotyczących wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów.
2. Oświadczenia i dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu
2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i
21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2.2. Zaświadczenie 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 grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
2.3. 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, 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.
2.4. 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.
2.5. 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, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz
2.6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oraz oświadczenie o nie zaleganiu z
opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz
2.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
2.7.1. o których mowa w rozdz. VIII B ust. 2.1 siwz– 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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2.7.2. o których mowa w rozdz. VIII B ust. 2.2 – 2.4 siwz – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
2.7.2.1. 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,
2.7.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.8. 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 rozdz. VIII B ust. 2.7.1 – 2.7.2 siwz, 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. Do terminów wystawienia, o
których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w
rozdz. VIII B ust. 2.7 siwz.
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.
2.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w rozdz. VIII B ust. 2.1 siwz, składa dokument, o którym mowa w rozdz.
VIII B ust. 2.7.1 siwz, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy 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. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie
stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VIII B ust. 2.7.1 siwz.
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.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w rozdz. VIII B siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
UWAGA:
Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna dokumenty wskazane
w rozdz. VIII B ust. 2 siwz.
Wspólnicy spółki cywilnej na wykazanie braku podstaw do wykluczenia ich z udziału w postępowaniu
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, składają
zaświadczenie wystawione przez odpowiednio urzędy skarbowe, ZUS lub KRUS, dotyczące zarówno
wspólników jak i spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących (KIO/KD 10/14 z dn. 26 lutego 2014r oraz
KIO/UZP 708/10 z dn. 07 maja 2010r.).
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C. INNE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1.
2.
3.
4.

Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz.
Wypełniony formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2A do siwz.
Wypełniony załącznik nr 4 do siwz.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (zgodnie z Rozdz. IV ust. 19 SIWZ).
6. Próbka oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdz. V siwz
oraz załączniku nr 7 do siwz (regulamin prezentacji).

7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – dokument wadium (gwarancji lub
poręczenia) – o ile dotyczy.
UWAGA:
Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VIII C ust. 1-3 i 5 siwz
wspólnie.
Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

D. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD DNIA
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W
ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W przypadku, gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r, poz. 229 z późn. zm.),
zamawiający dopuszcza złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy od daty podpisania oświadczenia do dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy, tj. włączenie do grupy kapitałowej,
wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji złożonego w ofercie oświadczenia
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
UWAGA:
Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna oświadczenia
i dokumenty wskazane w rozdz. VIII D siwz.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
25 000,00 zł, słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100
Dowód wniesienia/wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin
uznania rachunku bankowego wskazanego przez zamawiającego.
4. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
5.1 pieniądzu;
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5.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
5.3 gwarancjach bankowych;
5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r poz. 110).
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
6.1 być wystawione na Zamawiającego;
6.2 zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on
do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego,
zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5
PZP.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Nr 31 8025 0007 0024 1650 2000 0030
z dopiskiem „Wadium – ZP.3520/68/18”
UWAGA!
Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem dyspozycji przelewu wadium upewnił się w
swoim banku, czy wpłacone przez niego wadium dotrze na konto zamawiającego przed terminem
składania ofert.
Zamawiający informuje, iż w sytuacjach pilnych wykonawca może skorzystać z przelewu
SORBNET, Ekspresowy.
8.

Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń Wykonawca składa w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy zakupowej, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu na
zasadach określonych w Rozdziale III siwz – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
przez
Gwaranta
tj.
wystawcę
gwarancji/poręczenia.
9.
Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji i poręczeń, w postaci
elektronicznej kopii dokumentu gwarancji lub poręczenia, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wykonawcę, co jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii
tego dokumentu za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że gwarancja / poręczenie będzie
spełniała również następujące wymogi:
1) z treści gwarancji/poręczenia nie może wynikać, że zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie
gwarancji/poręczenia;
2) Zamawiający będzie uprawniony do realizacji gwarancji/poręczenia, bez konieczności
posiadania
i
przedłożenia
Gwarantowi/Poręczycielowi
oryginału
dokumentu
gwarancji/poręczenia, w szczególności z treści gwarancji / poręczenia nie może wynikać,
że do jej realizacji konieczne jest posiadanie i okazanie Gwarantowi/Poręczycielowi
oryginału dokumentu gwarancji/poręczenia.
10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
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oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym
przez zamawiającego.
14 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
14.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
14.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli zamawiający
żądał jego wniesienia);
14.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej
Zamawiającego pod adresem: www.szpitalbp.eb2b.com.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2019r. o godz. 12:00.
3. Wykonawca składa Ofertę w następujący sposób:
3.1 Wykonawca w zakładce „Załączniki” dodaje załączniki poprzez polecenie „Dodaj załącznik”,
wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej
załącznik. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”.
3.2 Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne
wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został wyczytany”, po każdej prawidłowo
wykonanej operacji (wczytania załącznika).
3.3 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji
na Platformie Zakupowej Zamawiającego.
4. Po upływie ww. terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019r o godzinie 12:30 za pośrednictwem Platformy
Zakupowej Zamawiającego.
6. Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie
i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej
Zamawiającego.
7. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce
„Informacja z otwarcia ofert”. Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert
będzie zawierać:
7.1 kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
7.2 nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
7.3 ceny oraz termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte
w ofertach (o ile będą stanowić kryteria oceny ofert).
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty stanowi cena brutto.
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2. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych.
3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 2 do siwz.
4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do
zamawiającego oraz inne koszty wynikające z treści umowy.
5. Wartość brutto oferty pisemnej musi być wyliczona i podana w jednostkach nie mniejszych niż
grosze (nie dopuszcza się podania jednostek mniejszych niż setna część złotego).
6. Jeżeli wykonawca złoży 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 w
formularzu ofertowym, 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.
Wykonawca:
a) w formularzu cenowym w kolumnie „Wartość brutto” modyfikuje zapis „wartość brutto” poprzez
wpisanie „wartość netto”;
b) w formularzu ofertowym w rozdziale I modyfikuje zapis „cena brutto” poprzez wpisanie „cena
netto”).
XIII.

OPIS
KRYTERIÓW,
KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE
SIĘ
KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSÓB OBLICZENIA CENY I OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp

KRYTERIUM

RANGA

1.

Cena

60%

2.

Parametry techniczne - jakość

15%

3.

Okres gwarancji

25%

2. Ocena ofert w zakresie każdej z części będzie dokonywana według następujących zasad:
2.1 Wartość punktowa za kryterium cena obliczona będzie wg wzoru:
Cn
Xc = ----------- x R x 100
Cof

Gdzie:
Xc
- wartość punktowa ceny
Cn
- najniższa proponowana cena
Cof
- cena oferty ocenianej
R - ranga – wartość procentowa za to kryterium
2.2 Za kryterium „parametry techniczne - jakość” zamawiający przyzna punkty wg poniżej opisanych
zasad:
Wartość punktowa w kryterium parametry techniczne - jakość zostanie dokonana na podstawie
wypełnionego załącznika nr 4 do siwz (zestawienie wymaganych minimalnych parametrów
technicznych), złożonej przez Wykonawcę próbki i przeprowadzonej w siedzibie Zamawiającego
prezentacji.
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Członkowie komisji na zasadach określonych w załączniku nr 4 do siwz, dotyczących parametrów
ocenianych, przyznają każdej ofercie od 0 (zero) do 35 punktów (trzydzieści pięć)

W przypadku takich pozycji załącznika nr 4, w których jest możliwe uzyskanie dodatkowych
punktów, brak potwierdzenia ich występowania nie powoduje odrzucenia treści oferty –
Wykonawca w danej pozycji otrzyma 0 punktów.
UWAGA:
Kryterium „parametry techniczne – jakość” zostanie ocenione wyłącznie na podstawie
informacji wskazanych przez Wykonawcę w złożonym wraz z ofertą załączniku nr 4 do
siwz oraz na podstawie złożonej z ofertą próbki i przeprowadzonej prezentacji próbki na
zasadach opartych o rozdział V siwz oraz załącznik nr 7 siwz, tj. regulamin prezentacji.
Wartość punktowa dla kryterium parametry techniczne - jakość będzie obliczana wg wzoru:
X
Gdzie :
Xc
T of
T max
R

c

T of
= ----------- x R x 100
T max

- wartość punktowa
- ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę
- ilość punktów możliwych do uzyskania (35)
- ranga - wartość procentowa za oceniane kryterium

2.3 Za kryterium „okres gwarancji” zamawiający przyzna punkty wg poniżej opisanych zasad:
Wartość punktowa w kryterium okres gwarancji zostanie dokonana na podstawie informacji
podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wykonawca będzie mógł uzyskać od 0
(zero) do 36 (trzydzieści sześć) punktów. Zamawiający przyzna punkty wg poniżej opisanych
zasad:
Wykonawca, który zaoferuje 24-miesięczny okres gwarancji otrzyma za to kryterium 0 punktów.
Nie powoduje to odrzucenia oferty. Za zaoferowany okres dłuższy niż 24 m-ce, wykonawca
otrzyma następującą ilość punktów:
25 m-cy - 1 pkt; 26 m-cy - 2 pkt; 27 m-cy - 3 pkt; 28 m-cy - 4 pkt; 29 m-cy - 5 pkt;
30 m-cy - 6 pkt; 31 m-cy - 7 pkt; 32 m-cy - 8 pkt; 33 m-cy - 9 pkt; 34 m-cy - 10 pkt; 35 m-cy - 11
pkt; 36 m-cy – 12 pkt; 37 m-cy – 13 pkt; 38 m-cy – 14 pkt; 39 m-cy – 15 pkt; 40 m-cy – 16 pkt; 41
m-cy – 17 pkt; 42 m-ce – 18 pkt; 43 m-ce – 19 pkt; 44 m-ce – 20 pkt; 45 m-cy – 21 pkt; 46 m-cy –
22 pkt; 47 m-cy – 23 pkt; 48 m-cy – 24 pkt; 49 m-cy – 25 pkt; 50 m-cy – 26 pkt; 51 m-cy – 27 pkt;
52 m-ce – 28 pkt; 53 m-ce – 29 pkt; 54 m-ce – 30 pkt; 55 m-cy – 31 pkt; 56 m-cy – 32 pkt; 57 mcy – 33 pkt; 58 m-cy – 34 pkt; 59 m-cy – 35 pkt; 60 m-cy i więcej – 36 pkt.
Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 m-ce zostanie odrzucona.
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji pow. 60 m-cy, zamawiający na potrzeby przyznania
punktacji przyjmie, że wykonawca zaoferował okres 60 m-cy. Do umowy z wykonawcą zostanie
wpisany faktyczny deklarowany przez wykonawcę okres.
W przypadku gdy wykonawca, wskaże niepełne miesiące zamawiający uzna, że wykonawca
zaoferował okres krótszy poprzez zaokrąglenie go w dół.
Wartość punktowa za kryterium okres gwarancji obliczana będzie wg wzoru:
T of
Xc = -------- x R x 100
T max
Gdzie:
Xc
- wartość punktowa
T of
- ilość punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę
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T max

- ilość punktów możliwych do uzyskania (36)

R

- ranga – wartość procentowa za to kryterium

3. Ocenę końcową oferty stanowią punkty uzyskane za kryteria wymienione w ust. 1.
4. Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający poprawi
w tekście oferty:
4.1 oczywiste omyłki pisarskie;
4.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
4.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Pouczenie:
Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, ma prawo w terminie 3 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazić zgody
na poprawienie omyłek.
UWAGA: Milczenie wykonawcy, co do tej kwestii będzie traktowane jako zgoda na poprawienie
omyłek.
5.
Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
6. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielenia zamówienia.
6.1 Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp).
6.2 Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał
się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert (art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp).
6.3 Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
6.4 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
6.4.1 spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych;
6.4.2 spełnia wszystkie wymagania określone w siwz;
6.4.3 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o określone w siwz kryteria oceny;
6.5 Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
6.5.1.wyborze najkorzystniejszej oferty,
6.5.2 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
6.5.3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
6.5.4 unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z
wymaganiami określonymi w art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.6 Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu
postępowania na własnej stronie internetowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy.
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2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy
Pzp, w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp.
3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny okazać Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu informacje
dotyczące wartości netto i stawki podatku Vat przedmiotu zamówienia objętego umową.
XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
Warunki umowy, na których zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego określone są we wzorze umowy (załącznik nr 1 do siwz).
XVI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
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”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z siedzibą
21-500 Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65, e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, adres e-mail: iod@szpitalbp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę
zintegrowanego systemu e-usług w WSzS w Białej Podlaskiej, sprawa znak: ZP.3520/68/18,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana 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 poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących 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;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
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;
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;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
18

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.
Wzór załączonej umowy powierzenia przetwarzania danych zostanie podpisany z wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli szkodę lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się:
3.1 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;
3.2 w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w ust. 3.1;
3.3 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej;
3.4 odwołanie wobec innych czynności niż ww. 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;
3.5 jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
3.6 jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w
art. 198 a) – 198 g) ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykaz załączników do siwz:
Załącznik nr 1 -

wzór umowy dostawy

Załącznik nr 1A -

wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

Załącznik nr 2 -

formularz ofertowy
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Załącznik nr 3 -

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 4

zestawienie minimalnych wymaganych parametrów technicznych

Załącznik nr 5 -

oświadczenie wykonawcy (dot. art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22)

Załącznik nr 6 -

oświadczenie wykonawcy (dot. art. 24 ust. 11)

Załącznik nr 7 -

regulamin prezentacji
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