
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku: USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI

INFORMATYCZNEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 533776-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, krajowy numer

identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul. Wieniecka 49 , 87800 Włocławek, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, , e-mail szpital_wloclawek@interia.pl, , faks 54 412 94

13.

Adres strony internetowej (URL): www.szpital.wloclawek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.szpital.wloclawek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we

Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

pokój nr 304, Budynek Administracji

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI

INFORMATYCZNEJ

Numer referencyjny: DZP/35/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi informatycznej przez okres

36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Dokładny opis przedmiotu

zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5

Dodatkowe kody CPV:
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Kod CPV

72267000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  36  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
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posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum

1.000.000,00 zł ( jeden milion złotych ).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, 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 co najmniej 3 usługi w zakresie sprawowaniu serwisu informatycznego o łącznej wartości

minimum 400 000,00 zł brutto, w tym co najmniej 2 w zakresie administrowania systemami

medycznymi HIS w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 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. b) warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli

Wykonawca wykaże, że dysponuje wykazem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego

Załączniki Nr 7 i Nr 10 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca

dysponuje pracownikami skierowanymi do wykonywania usług będących przedmiotem

zamówienia, wśród których przynajmniej 3 z wyznaczonych osób muszą posiadać następujące

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: • wykształcenie o kierunku informatycznym • minimum

36-miesięczne doświadczenie w obsłudze systemów HIS lub LIS lub ERP wdrożonych u

Zamawiającego i serwisowaniu tego oprogramowania, • ważne uprawnienia (certyfikaty modułów

oprogramowania) w zakresie instalowania, wdrażania, serwisowania i szkolenia użytkowników

końcowych oprogramowania HIS lub LIS lub ERP wdrożonych u Zamawiającego i wydane przez

producenta tego oprogramowania. W Załączniku Nr 10 należy wskazać nazwę posiadanego

certyfikatu, czego dotyczy, kiedy i przez kogo jest wydany oraz datę ważności certyfikatu.
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w

następującym zakresie: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV

ust. 1.2 lit. a SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia: • dokumentów: potwierdzających, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
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związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w

rozdziale IV ust. 1.2 lit. a SIWZ. 2) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w

rozdziale IV ust. 1.3 lit. a, b SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia: • wykazu usług

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upły¬wem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto¬ści, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załą¬czeniem dowodów określających

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne doku¬menty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 6 do SIWZ), • wykazu osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szcze¬gólności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywa¬nych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

(załącznik nr 7 do SIWZ), • certyfikaty uprawnień i odbytych szkoleń wykazane w Zał. nr 10

przedłożone Zamawiającemu jako kopie poświadczone za zgodność, • dokumenty potwierdzające

wykształcenie informatyczne wykazane z Zał. Nr 7 przedłożone Zamawiającemu jako kopie

poświadczone za zgodność. 3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z

udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

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

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; c)

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

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

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; d)

oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne; e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
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podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); g) oświadczenie wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 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 terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji z otwarcia ofert). . 4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1

i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub

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

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

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 9. Wykonawcy

zagraniczni: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a) i b)

niniejszego rozdziału: I) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku

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

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

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp; II) ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu. 3) 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 wyżej 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.

Postanowienie pkt. 2 stosuje się. 4) 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. 10.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0b...

9 z 21 30.06.2017, 08:15



wskazany w ust. 8 pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru

Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 ppkt I, w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. 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. Postanowienie ust. 8 pkt 2 SIWZ stosuje się. 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. 11.

Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie: 1) Wykonawcy występujący

wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności:

wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 2) Wykonawcy

występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym

rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1, 2 niniejszego rozdziału

SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 2 niniejszego

rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa

każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być

składane wspólnie. 3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ

(oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) powinien potwierdzać spełnianie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 12. 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone

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

dokumentów. 13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniach

wstępnych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do siwz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału
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SIWZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie

dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od

wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje

przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub

sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w oświadczeniach wstępnych

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do siwz. 14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym

etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w

następującym zakresie: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale IV

ust. 1.2 lit. a SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia: • dokumentów: potwierdzających, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w

rozdziale IV ust. 1.2 lit. a SIWZ. 2) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w

rozdziale IV ust. 1.3 lit. a, b SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia: • wykazu usług

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upły¬wem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto¬ści, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załą¬czeniem dowodów określających

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne doku¬menty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 6 do SIWZ), • wykazu osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szcze¬gólności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywa¬nych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
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(załącznik nr 7 do SIWZ), • certyfikaty uprawnień i odbytych szkoleń wykazane w Zał. nr 10

przedłożone Zamawiającemu jako kopie poświadczone za zgodność, • dokumenty potwierdzające

wykształcenie informatyczne wykazane z Zał. Nr 7 przedłożone Zamawiającemu jako kopie

poświadczone za zgodność.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające

brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

5. Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia osób wyznaczonych

do realizacji zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot

Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający

wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu Udostepniającego (oryginał w formie pisemnej),

które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

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

publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja

rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 7. Pełnomocnictwo w

formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę

przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności

ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0b...

12 z 21 30.06.2017, 08:15



Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

CENA 50,00

Ocena kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia –

oprogramowanie HIS, LIS,
30,00

Ocena doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – staż pracy w

systemach HIS, LIS, ER
10,00

Ocena kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia –

certyfikaty z odbytych sz
10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: 1)

Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny; b. nastąpi zmiana w wykazie samochodów, polegająca na zmianie pojazdów

objętych usługą lub zmniejszenie ilości pojazdów objętych usługą. c. nastąpi zmiana stawki podatku

VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany

stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT

może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki

podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji; d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen

jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu

prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do

dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony

Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające
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z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od

Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie

poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust.

5 uPzp; e. nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Zamawiający

dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w

przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w

życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy

złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku

wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od

Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie

poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust.

5 uPzp; f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez Strony do realizacji umowy - Zamawiający

dopuszcza wprowadzenie zmian personalnych wśród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia;

jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany personalnej wśród osób, które wykazał w Wykazie osób (...)

załączonym do oferty zastrzega się, iż nowa osoba musi posiadać co najmniej kwalifikacje określone w

Rozdziale IV SIWZ dla osoby zastępowanej; g. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w

terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania

wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. 2) Zamawiający dopuszcza także w szczególnych

sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy

dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono

produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w

SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została

podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową

Wykonawca winien udokumentować ten fakt. 3) Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: a.

łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej
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pierwotnie w umowie; b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione

łącznie następujące warunki: • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, • zmiana

wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

zamawiającego, • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie; c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy

wykonawca: • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą

innych istotnych zmian umowy; • w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy

względem jego podwykonawców; d. zostały spełnione łącznie następujące warunki: • konieczność

zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą

starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie; 4) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między

innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących: a. zmianą ogólnego charakteru umowy,

w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; b. wprowadzeniem warunków, które,

gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub

mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; c. naruszeniem równowagi

ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; d.

znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; e.

zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 5)

Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany

umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę

odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić

zasadność zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data: 2017-07-13, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia otwarcia ofert). 2. Zamawiający nie

przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 3. Zamawiający nie przewiduje

zastosowania aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zgodnie z art. 36a ustawy Pzp Zamawiający

wyklucza możliwość wykonania kluczowych części zamówienia przez podwykonawców w tym :

administrowanie serwerami, systemami HIS, systemami LIS, systemami ERP, siecią wewnętrzną. 6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza

możliwości złożenia oferty wariantowej. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Zamawiający nie

przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w

rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp. 11. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania

zamówienia przez wykonawcę. 12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wykonawcy lub podwykonawcy są

zobowiązani do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
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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 późn. zm.): a) w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga aby osoby

wykonujące czynności z zakresu administrowania serwerami, systemami HIS, LIS, ERP, siecią

wewnętrzną były zatrudnione na podstawie umowy o pracę; b) sposób dokumentowania zatrudniania

osób o których mowa powyżej, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez

wykonawcę wymagań wynikających z art. 29 ust. 3a uPzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych

wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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