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I. Informacie o96lne.
1. 1 Nazwa i adres zamawiajqcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka

TEt: (033) 872-3t-oo
FAx: (033) 872-31-tl

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www,zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 000304415, NIP : 552-12-7 4-352

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawA z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych [tekst jednolity: Dz. U.22075 r.po2.2764 z p6i.niejszymi zmianamiJ,
zwan4 dalej ,,ustawq", w trybie przetargu nieograniczonego. Warto66 zam6wienia nie
przekracza r6wnowartoSt kwoty okre6lonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy.

1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 orazart.39 -46
Pzp.

1.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:
. ustawa z dnia 29 stycznia 2O04r.Pzp, (tekst iednolity: D2.U.22077 r.po2.7523)
. RozporzAdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e zqdat zamawiajqcy od r+ykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 2076r. pol.7726),

. RozporzEdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wie(t Publicznych (Dz. U. poz. 2254),

. Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazywania ogloszeri UOPWE (Dz. U. poz. 2263),

. Kodeks Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 753, poz.1503 z p62. zm)

1.5 W ninieiszej procedurze przetargowe.i Zamawiajqcy bgdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegaj4ce siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnoSci i przejrzystosci.

1.6 Oferenci ponoszE wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogE by6 konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

1.7. Przygotowuj4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapozna6 sie z zawartoSciq wszystkich
dokument6w skladajqcych siq na SIWZ, kt6rE nale2y odczytyrara6 wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.

1.8 Formularz specyfikac.ii istotnych warunk6w zam6wienia ,est udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqc ego,34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22, Blok "B", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Przedmiotem Umowy jest sprawowanie przez Wykonawcq obslugi serwisowej oraz
bie2qcego nadzoru nad Systemem w zakresie i na zasadach okreSlonych:
a) dla Systemu Szpitalnego - w Zal4czniku ,,A"
b) dla Systemu Laboratoryjnego - w Zalqczniku ,,B"
cJ dla Systemu Cytostatycznego - w ZalEcznikl ,,C"

d) dla Systemu Administracyjnego - w Zal4czniku ,,D".
oraz projekt umowy serwisowej, stanowiacy zal4cznik nr 3 do SIWZ.
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Opis ten naleZy o dczytywat. wraz z ewentualnymi zmianami tresci SIWZ, bqdEcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w.
Definicie umowne:
1. Awaria Systemu Cytostatycznego - Usterka Systemu Cytostatycznego powoduj4ca calkowite
zatrzymanie Systemu Cltostatycznego na wszystkich Staciach Roboczych skonfigurowanych do
pracy z systemem cltostatycznym.
2. Awaria Systemu Laboratoryinego- zdarzenie uniemo2liwiaj4ce pracq systemu (np. awaria
bazy danych, niemozliwoSi: zarejestrowanie pacjenta w systemie , zarejestrowanie badan
pacjenta w systemie, rtydanie wyniku badania, odbi6r zlecenia elektronicznego z CN i odeslanie
do CNJ.

3. Blqd blokui4cy (Blocker) - usterka powoduiaca calkowite zatrzymanie Systemu Szpitalnego
albo uniemoiliwiaj4ca korzystanie przez ZamawiaiQcego z Funkcii Podstawowych Systemu
Szpitalnego lub powodujqca nieprawidlowe przetwarzanie danych przez System Szpitalny w
zakresie Funkcii Podstawowych Systemu Szpitalnego, wystqpujqca na ka2dej stacji roboczej
skonfigurowanej do pracy z Systemem Szpitalnym i dotyczqca kaZdego uZytkownika
indywidualnego Systemu Szpitalnego.
4. BlQd krytyczny [Critical) - usterka uniemoZliwiajEca korzystanie przezZamawiai4cego z
Funkcji Krytycznych Systemu Szpitalnego lub powodujqca nieprawidlowe przetwarzanie danych
przez System Szpitalny w zakresie Funkcji Krytycznych wystgpuiAca na kaidej stacji roboczej,
skonfigurowanej do pracy z Systemem Szpitalnym.
5. Blqd krytyczny Systemu Laboratoryinego - zd,arzenie pozwalajace na uZytkownikowi/om z
systemu.iedynie w ograniczonym zakresie (np. Brak komunikacji analizatora z systemem, brak
wydruku z systemu itp.).
6. Btqd Systemu Cytostatycznego - nieprawidlowe dzialanie Systemu Cytostatycznego,
uniemoZliwia,Ace korzystanie z FunkcjonalnoSci Systemu Cytostatycznego lub skutkuj4ce
nieprawidlowym przetwarzaniem danych przez System Cytostatyczny na ka2dej Stac.ii Roboczei
skonfigurowanej do pracy z systemem cytostatycznym.
7. Dni robocze - kazdy dzieri tygodnia z wyj4tkiem sob6t, niedziel oraz dni ustawowo wolnych
od pracy.
8. Dokumentacia UZytkownika - oznacza dostarczany Zamawiaj4cemu materiai objaSniajqcy
spos6b i zasady prawidlowego korzystania z Systemu.
9. Funkcie krytyczne - funkcie Systemu dotycz4ce szczeg6lnie istotnych (krytycznych)
funkcjonalnoSci Systemu. NaleZq do nich funkcje:
I. w zakresie system6w szpitalnych (CliniNet):
a) kodowanie procedur;
b) wystawienie faktur;
c) sprawdzanie uprawniefi;
d) rozliczenie z NFZ;
e) wysylanie zlecef do systemu laboratoryjnego iaptecznego;
fJ odbi6r wynik6w badari z systemu laboratoryjnego;
g) wydruk karty wypisowej.
ll. w zakresie systemu radiologicznego (NetRAAD):
a) archiwizacja obraz6w systemie PACS;

b) zarejestrowanie pacjenta w systemie oraz wykonanie opisu badania;
cJ wygenerowanie wyniku badania (wydruk opisu lub nagranie obrazu DICOM na plycie l4cznie
z przeglqdark4 obraz6w i opis6w);
10. Funkcie podstawowe - wyliczone funkcje Systemu Szpitalnego niezbgdne do prawidlowego
korzystania z Systemu Szpitalnego zgodnie z jego przeznaczeniem. Nale24 do nich funkcje:
I. w zakresie Systemu Szpitalnego:
aJ logowanie do Systemu Szpitalnego;
b) rejestracja pacienta;
c) przy.iqcie pacjenta;
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d) przeniesienie pacjenta;
e) wypis pac.jenta (z wyllczeniem funkc,onalnoSci wydruku karty wypisowej);
f) rejestracja zgonu.
11. Funkcionalno56 - wydzielony fragment Systemu pozwalajqcy na realizacjg przez
U2ytkownika czynnoSci wprowadzania, przechowyrarania, zmiany lub przegl4dania danych.
Zakres oraz spos6b realizacji czynnoSci w ramach danei funkcjonalnoSci opisuje Dokumentacia
U2ytkownika.
12. Lecze serwisowe - pol4czenie teleinformatyczne, wraz z koniecznym sprzqtem i
oprogramowaniem, umo2liwiajqce zdalne polqczenie z serwerami i systemami Zamawiaj4cego
oraz podjqcie dziala6 serwisowych Systemu z siedziby Wykonawcy
13. Oprogramowanie Systemowe: odrqbne od Systemu oprogramowanie zainstalowane na
Serwerze lub/i stacjach roboczych umo2liwiajqce U2ytkownikowi korzystanie z Systemu (np.
system operacyiny, oprogramowanie baz danych).
14. Problem normalny (Problem o kodzie wa2noSci ,,normalny") - nieprawidlowe dzialanie
Systemu Administracyjnego, kt6re utrudnia ale nie uniemoiliwia poprawnego funkcjonowania
Systemu Administracyjnego lub jej czq6ci (w tym problemy zwi4zane z GUI i wydrukami).
15. Problem krytyczny (Problem o kodzie wainoici ,,krytyczny'') - nieprawidlowe dzialanie
Systemu Administracyjnego, kt6re w pelni uniemoZliwia jego poprawn4 eksploatac.,Q (w tym
problemy zwi4zane z GUI i wydrukami) np. blqdy w obliczeniach, blgdy w wymianie danych itp.,
r4/ystepuiqca na ka2dej stac.ii roboczej skonfigurowanej do pracy z Systemem Administracyjnym.
16. Serwer - komputer o du2ej mocy obliczeniowe) przeznaczony do obslugi Systemu islu24cy,
po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania, do gromadzenia i przetwarzania danych.
1.7. Sie6 lokalna - calo6i funkclonuj4cych u Zamawiajqcego wzqdzen komputerowych i
oprogramowania, w tym sieci komputerowe LAN i WAN, serwery, dedykowane stacie robocze,
drukarki wraz z oprogramowaniem systemowym, bazodanowym.
18. Stacia Robocza - komputer klasy PC przeznaczony do pracy w charakterze stanowiska
roboczego umo2liwiaj4cego Uzytkownikom indywidualnym korzystanie z Systemu.
19. System - dzialajqcy u Zamawiaj4cego zesp6l system6w informatycznych oraz aplikacji
sktadajqcy siq z Systemu Administracyjnego, Systemu Cytostatycznego, Systemu
Laboratoryjnego oraz Systemu Szpitalnego.
20. System Administracyiny - dzialajqcy u Zamawiajqcego system informatyczny, kt6rego
producentem jest SIMPLE Sp. z o.o. z siedzib4 w Dqbrowie G6rniczej., wspierajqcy procesy
administracyjne i zarz4d,cze, skladaj4cy siq z nastqpujqcych modul6w:
- SIMPLE.ERP Finanse iksiqgowo66
- SIMPLE.ERP Info
- SIMPLE.ERP MajEtek trwaly
- SIMPLE.ERP Ob16t towarowy
- SIMPLE.ERP Personel
- SIMPLE.ERP Serwer raport6w
- SIMPLE.ERP e-PIT
- SIMPLE.ERP 0bieg dokument6w
- SIMPLE.ERP Jednolity Plik Kontrolny
. SIMPLE.CRM/BPM
. XPRIMER.HRM
-XPRIM ER.Zarz4dzanie aparatura
21. System Cytostatyczny - dzialajqce u Zamawiaj4cego oprogramowanie BD CATO@

wspierajqce proces obslugi wydawania lek6w cytostatycznych, kt6rego producentem iest Becton
Dickinson Austria GmBH.
22. System Laboratoryiny - dziala,Acy u Zamawiajqcego informatyczny system Lab3000,
wspierajqcy prace laboratorium szpitalnego, kt6rego producentem .iest INFOPUBLISHING ]acek
.feznach.
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2.2. Wymagany termin platno5ci wynosi 40 dni.
2.3. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladanie ofert czq5ciowych.
2.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiajqcy nie przewiduie udzielenia zam6wierl, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.6. Zamawial4cy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.7.Zamawia)4cy nie przewiduje wymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracq).
2.8. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Z.9. Zamawiaj1cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.70. Zamawiajqcy nie przewidu,e zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegajE

wykluczeniu oraz spelniai4 warunki udzialu w postqpowaniu.
4.2. Warunki udzialu w postgpowaniu:

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowei,
o ile wynika to z odrQbnych przepis6w:
ZamawiajEcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

4.2.2. sytuacja ekonomiczna Iub finansowa:
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23. System Obslugi Zgloszefi - system slu24cy do zgtaszania usterek dostarczonego Systemu,
dostqpny poprzez witrynq internetow4 Wykonawcy
24. System Szpitalny - dzialaj4cy u ZamawiajEcego szpitalny system informacyjny
CGM.CLININET.HIS oraz radiologiczny system informacyjny z archiwum obrazowym
CGM.NETRAAD, dostarczone przez CGMP (CompuGroup Medical Polska) w ramach umowy nr
34/lZ z dnia27 stycznia2072 r., obejmujqcy nastqpuj4ce moduly:
- system szpitalny klasy HIS (CliniNET)
- system obslugi apteki centralnej (modul systemu CliniNET)
- system klasy RIS/PACS (NetRAAD II)
- system endoskopowy (EndoRAADl
- system analizy koszt6w leczenia [SakPRO)
- modui rozliczefi z NFZ (STERI
- Centralny Wgzel Danych radiologicznych (CWT)
25. Umowa - ninieisza Umowa wraz z wszystkimi Zalqcznikami.
26. Usterka - nie bqdqca Blqdem Krytycznym albo Blqdem Blokujqcym, niezdolno66 pracy
Systemu Szpitalnego zgodnie z Dokumentacjq U2ytkownika, zg)oszona przezZamawiaj4cego, a
wcze6niej zweryfikowana wstqpnie pod kqtem zasadnoSci, kt6ra rvystgpuje na ka2dej Stacji
Robocze, oraz wynika.iqca z przyczyn dotyczqcych Systemu Szpitalnego.
27. Usterka Systemu Cytostatycznego - nie bgdqce Awariq lub Blqdem Systemu
Cytostatycznego nieprawidlowe dziatanie Systemu Cytostatycznego skutkuiace ograniczeniem
w realizacji funkcjonalnoSci Systemu Cytostatycznego, wystQpujace na kaZdej Stacji Robocze.i
oraz wynikajqce z przyczyn le2qcych po stronie Systemu Cytostatycznego.
28. USTERKA Systemu Laboratoryinego - blad w pracy systemu niewplywaj4cy na jego
funkcjonalnoS6 (np. blqdy w szablonach wydruku, drobne blgdy funkcjonalne aplikac.ii)
29. Uiltkownik - Zamawiaiqcy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi
upowa2niony do korzystania z Systemu.
30. UZytkownik indywidualny: upowa2niona przez Zamawiaiqcego osoba wyznaczona do
obslugi i pracy w Systemie.

III. Termin wykonania zam6wienia:
Do 3 0.09.2018r.



ZamawiaiAcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoSi techniczna lub zawodowa:

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq Wykonawcy, kt6rzy wykai4i2:
al dysponuj4 odpowiednim potencjalem technicznym w postaci serwisu

umozliwiajqcego realizacj g przedmiotu zam6wienia,
b) dysponuj4 odpowiednimi osobami do wykonania zam6wienia.

4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4-2.2 i 4.2.3 specyfikacii, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq6ci, polega6 na zdolno6ciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleinie
od charakteru prawnego lqczEcych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno(ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowai niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj4 na
wykazanie przez wykonawce spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu oraz zbada,
czy nie zachodz4 wobec tego podmiotu podsta\,q/ wyklu czenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doSwiadczenia, wykonawcy mogq polega6 na zdolnoSciach innych podmiot6w, je3li
podmioty te zrealizujE roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowe.i lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawiaj4cego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy.
Je2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potvvierdzai4 spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiaiacy za|qda, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiajqcego zastApil ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami lub zobowi4zai
sie do osobistego wykonania odpowiednie) czq6ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomicznE, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. W celu oceny, czy wykonawca polegaj4c na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w
na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiaj4cym nale2yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek 14cz4cy wykonawcA z tymi podmiotami gwarantu.ie rzeczywisty dostgp do ich
zasob6w, Zamawiaj4cy wymaga dokument6w, kt6re okre6laj4 w szczeg6lnoSci:
a) zakres dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotlu, przez wykonawcq, przy

wykonywaniu zam6wienia publicznego;
cJ zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonl.waniu zam6wienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postgpowaniu dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacii zawodowych lub
do6wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci
dotycz4.

4.5. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w zwiqzku z art. 24 ust. 5 ustawy):
Z udzialu w postqpowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do kt6rego
otwarto likwidacjq, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w postqpowaniu
restrukturyzacyinym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjq jego
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maiqtku lub s4d. zarz4dzil likwidacjq jego ma)4tku w trybie art. 332 ust. 1 usta\ ry z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. po2.978, z p6in. zm.) lub kt6rego
upadlo6d ogloszono, z wyjEtkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu upadlo3ci zawari
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sedu, jeZeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjq majqtku upadiego, chyba 2e sqd zarz4dzil
Iikwidacjg jego mai4tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadloSciowe (Dz.U.z2015 r. po2.233, z p62n. zm.).

V. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzai4ce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi d,ol4czyt aktualne na dzieri skladania ofert

o6wiadczenie w zakresie wskazanym w zal4czniku nr 2 i 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oswiadczeniu bqd4 stanowi6 wstepne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o:iwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji skiada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych sig o zam6wienie. O5wiadczenie to ma potwierdza6 spelnianie warunk6w
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiajqcy nie wymaga zamieszczenia informac)i o podwykonawcach w o5wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udzialu w postgpowaniu sklada tak2e o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczEce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala naiwyzei oceniona, do zloienia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz 5 dni,
aktualnych na dziefi zlo2enia nastqpujqcych oSwiadczeri lub dokument6w:
5.5.1. Aktualnego odpisu z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

dzialalno6ci gospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust.5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiqcy przed upil,wem
terminu skladania ofert.

5.5.2. O5wiadczenie, 2e Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjaiem technicznyrn
w postaci serwisu umo2liwiajqcego realizacjg przedmiotu zam6wienia.

5.5.3. Wykaz os6b, kt6re bqdq uczestniczy6 w wykonaniu zam6wienia wraz z
informac.iami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do6wiadczenia i
wyksztalcenia niezbqdnym do wykonania zam6wienia a tak2e zakresu
wykonywanych przez nie czynno6ci oraz informac.ji o podstawie do ich
dysponowania.

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowei informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bgdzie do przekazania
ZamawiajEcemu oswiadczenia o przynale2nosci lub braku przynaleZnosci do tej samei
grupy kapitalowej, o kt6rei mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zloieniem
o6wiadczenia, wykonawca mo2e przedstawi6 dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7 .leZeli wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitei Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 5.5.1
specyfikacji sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajEce odpowiednio, ie nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadloSci.
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5.8. Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikac.ii powinny byi wystawione nie
wczeSniej ni2 6 miesiQcy przed uplywem terminu skladania ofert.

5.9. Je2eli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument dotyczy, nie wydaje siq dokument6w, o
kt6rych mowa w punkcie 5.7 specyfikacji, zastQpuje siq je dokumentem zawieraj4cym
odpowiednio oiwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub o6wiadczenie osoby, kt6rej dokument mial dotyczy6, zlo2one
przed notariuszem lub przed organem s4dorvym, administracyjnym albo organem
samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglqdu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub mieisce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu
5.8 specyfikacji stosuje siq.

5.10. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie majq przepisy
Rozporz4dzenia Ministra Rozwo.iu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodza;6w
dokument6w, jakich mo2e iqdai zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia.

5.11. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. 1 ustawy.
5.11.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsigbiorcy prowadzEcy dzialalnoSt w formie sp6lki
cywilnejJ sE zobowiEzani ustanowii Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i do zawarcia umowy.

5.11.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sa zobowiqzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiai4cego Peinomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postqpowaniu lub do reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siq Zamawiaiqcego z lvykonawcami,
przekazywania o6wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siq z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu oiwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane faksem lub drogq elektroniczn4. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. fe2eli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazuj4 o6wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po5rednictwem faksu lub przy uiyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 20OZ r. o Swiadczeniu
uslug drog4 elektroniczn4, kaid,a ze stron na 24danie drugiei strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byi zloionaw formie pisemnej.
6.3. Korespondenciq w formie pisemnej wykonawcy sq zobowi4zani wysyla6 bqdl skladai na

adres: Zesp6} Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencig w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przesylat na numer (33)
872-37-77.

6.5. Korespondenclq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
zozsuchabeskidzka(dwp.pl

6.6. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer ni2 zostalo to okre5lone powy2ej

mo2e skutkowai tym,2e zamawiajqcy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z treSci4 przekazanej
informacji we wla6ciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mog4 zwr6ci6 siq do zamawiajEcego o wyia6nienie treSci specyfikacji.
Wyja5nienia treSci specyfikacli oraz 1e) ewentualne zmiany bqd4 dokonywane zgodnie z

art. 38 ustawy. Zamawiaiacy preferuje korespondencjg w formie elektronicznei. Wnioski
o lvyiaSnienie tre6ci speryfikacji nale|y przesylat na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umoZliwiajqcei kopiowanie tresci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
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Wnioski i zapytania naleZy gklada6 do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
skladanie ofert tj. do ....... J.Q......og.zo t zr.

6.8. Kontakt w sprawach niezwiqzanych z wyjasnianiem tresci specyfikacji: tel. (33J 872-33-
23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VII. Termin zwi4zania ofertE.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2onq ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIIL Spos6b ptzygotowania oferty,
8.1. Ofertq nale2y sporz4dzii w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleiy dolTczyi nastgpujEce dokumenty:

8.2.1. Wype+niony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
rvykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik
nr 1 do specyfikacji.

8.2.2. Podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy zal4cznik nr
1a do specyfikacji. (ZalEcznik winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zai4cznik nr 2 i 2a do
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba
reprezentujqca wykonawc9 w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie iest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wla6ciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.3. Wskazane .iest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zlaczone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany treSci kt6regokolwiek dokumentu wchodzqcego w sklad

oferty muszq byd parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwszA stronq oferty przetargowei stanowii spis treSci zawieraj4cy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sktad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument sie znajduje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycji rozwiqza{ alternaty,wnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zioieniem oferty.
8.9. Kaidy wykonawcamoie zIoiy6 tylko jednq ofertq.
8.10. Zamawiajqcy nie ujawni informacji stanowiqcych taiemnicQ przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6i-nie) ni2 w terminie skladania ofert zastrzeie,2e nie mogq one by6 udostqpnione oraz
wykaie, ie zastrzeaone informacje stanowiE taiemnicA przedsigbiorstwa. W takim
wypadku wskazane iest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czg6ci. Czq6i
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera( wszystkie
wymagane dokumenty okreSlone w specyfikac.ii, z wyj4tkiem informac.ji bqdqcych w
ocenie wykonawcy taiemnic4 przedsigbiorstwa. Informacje stanowiace taiemnice
przedsiqbiorstwa powinny byt zlo?one w drugiej czqsci oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy \4ykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawia)Ecy nie bierze odpowiedzialnoSci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmieni6 lub wycofai ofertq przed upll,wem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwi4zku ze
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zmian4. Calo6i powinna byi zlo?ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotyczqce skladania ofert dotyczE r6wnie2 przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloLyi jednoznaczne pisemne
o5wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi
skutecznoS6 zlozonego o6wiadczenia w powi42aniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy rvycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zloienia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajEcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadai4c ofertq, winien poinformowa6 Zamawiajqcego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiajacego obowiqzku podatkowego,
wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bgdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazujac ich wartoSi bez kwoty podatku. Jeieli
zlo2ono ofertg, kt6re, wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiEzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniiszq cenq dolicza siq podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj1cy mialby obowi4zek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiEzku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcg w ofercie jako

,,cena brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiaj4cy bqdzie mial
obowi4zek rozliczy6.

8.13. Ofertq nale'y zloZyt w zamkniQtei kopercie. Koperta powinna byd zamkniqta w spos6b
gwarantuiqcy zachowanie w poufnosci jej zawartoSci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalnoSi do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy
ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZI AL, Z AM6W IEN PU E LI CZ NYC H

34-200 SUCHA BESKIDZIG, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTQPOWANIU NA:

Uslugq obslugi serwisowei i bieiqcego nadzoru nad systemem informatycznym
w Zespole Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkiei - II post9powanie

Nr spravry: ZOZ.V.O7O /DZP /68/17
Nie otwiera6 przed 28.O9.2O17r. godz. 10.00*

Dostarczy6 do Sekretariatu blok C, lpietro

*w prapadkt iyiary tetmina tkladania olert naba, upital obowi'til1',19 fukna/ry) temin

8.14. Wskazane jest, aby wykonawca umie6cii w kopercie zawieraj4cej ofertq r6wnie2
osobna koperte zawierai4ca dokumenty zaslrzeion9 jeieli zachodzi przypadek
okre6lony w punkcie 9.1.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce itermin skladania ofert.

Oferty nale2y skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6lniej nii do dnia
28,O9,2017r, godz. 10:00. 0ferty zloZone po terminie zostana zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Mieisce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbQdzie siq w dniu 28,O9,2017r, godz. 11:00, w Dziale Zam6wiefi
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
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Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informac.le okre6lone w art. 86 ust.4 ustawy.
9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieSci na stronie internetowej

informacje dotyczqce:
a) kwoty, iakq zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
bJ firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunk6w platno6ci

zawartych w ofertach.
Informacje te zostana zamieszczone na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglgdnia6 wszystkie koszty dostawy i podatek VAT [z

zastrzeZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacjiJ.
10.2. Wszystkie wartoici cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokrqgleniem do dw6ch mie.isc

po przecinkuJ.
10.3. W Formularzu oferty naleZy podaf cenq brutto (z podatkiem VAT). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nie moie zawierat. podatku VAT obowiqzujqcego w Polsce.

10.4. WartoSi pakietu jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re sE iloczynem
iloSci i ceny jednostkowej netto x stawka VAT.

XL Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

A. Cena oferty Cnx 100Dtk. =Cx Ranga (60%)
CK

gdzie : Cn - nainiZsza cena zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo36 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Ilo56 dodatkowych zaoferowanych godzin serwisowych w trakcie trwania umowy
( Wymagana iloid dodatkowych godzin- 120)

W poni2szei tabeli przedstawiono warto5ci punktowe, jakie przyjmie zamawiaj4cy przeliczaiqc
punkty oferty dla okre6lonei ilo5ci godzin :

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny
Cena 6OVo Wg wzoru

Ilo56 dodatkowych
zaoferowanych godzin

serwisowych w trakcie trwania
umowy ( bez abonamentowych)

200h wg wzoru

Cena brutto osobogodziny
dodatkowych uslug

serwisowych

Wg wzoru

720 godzin Powy2ei 720
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godzin

Punkty przypisan e przez zamawiaj4cego

50 100

gdzie i

Ou x 100 ptk. -- O x ranga [20%)
Ow

Ow - najwiqksza iloS(. godzin zlozona w calo3ci zam6wienia
Ou - iloS6 godzin proponowana przez danego oferenta
O - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

C. Cena 1 osobogodzinlr dodatkowvch uslug serwisowvch
Chx 100 Dtk. =Cxran ga (20o/o)

CK
gdzie : Ch - najnilsza cena 1 osobogodziny zloLona w caloici zam6wienia

Ck - cena proponowana przez danego Wykonawcq
C - ilo56 punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq

XIl. Informacie o formalnoSciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.7. Zamawiaj4cy poinformuje niezw+ocznie wszystkich wykonawc6w o:
72.7.7.Wborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, je2eli s4 miejscami wykonlrwania dzialalnoSci
wykonawc5w, kt6rzy zloiyli oferty, a tak2e punktacjq przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i IEcznq punktacjq,

12.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 89 ust.4 i 5, braku r6wnowa2no6ci lub
braku spelniania wymaga6 dotyczAcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. DniewaZnieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 72.7.4. zostan4 zamieszczone na stronie
internetowej.

1,2.2. Zamawiaj4cy prze6le umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swoiej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3.W przypadku wyboru oferty zlozonei przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siq
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiaj4cy mo2e i4d,at. - przed zawarciem
umowy - umowy regulujqcej wsp6lpracq tych wykonawc6w.

Xlll, Zabezpieczeni e naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postepowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia naleZltego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przysluguj4 przewidziane w ustawie Srodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postgpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dzial VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu i specyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizaclom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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Zal4cznikil
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2, Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia - zalqcznik nr 1a (czQ6e A, B, C i D)
3, O3wiadczenia wykonawcy - zal4cznik or 2,2a
4, Wz6r umowy - zalEcznik nr 3.
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