
OGT,OSZENIE O ZAM6WIENIU

TYTUL POSTEPOWANIA:
Usluga wprowadzania danych do komputerowego systemu czynnej reiestracii

zakaief wewn4trzszpitalnych

r. ZAMAWTA|ACY
Nazwa: Zesp61 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Adres:34-200 Sucha Beskidzka, ul, Szpitalna 22
Telefon: 33 872 33 23, faks: 33 87Z 31,11, e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl,

Zamawiajqcy wyznacza do kontaktowania siq z Wykonawcami:
Dzia] Zam6wieri Publicznych-tel .:33 -87 2-33-23

Ir. TRYB POSTqPOWANTA
Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest na podstawie przepis6w
okre5lonych w rozdziale 6,,Zam6wienia na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi"
art. 138 o ustawy z 29 sqcznia ?004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych zwanel dalej
,,ustawE Pzp".

ry. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB
ZAKRESU ZAM6WIENIA

l.Uszcze96}owienie przedmiotu zam6wienia:
Usluga wprowadzania danych do komputerowego systemu czynnej re.iestracji zakalen
wewnqtrzszpitalnych:
Szczeg6lowy zakres przedmiohr zam6wienia obejmuje:
a) wprowadzanie danych do raport6w kontroli zaka2eri wewn4trzszpitalnych:

- monitorowanie bie2qcego raportowania danych z oddzial6w
- czuwanie nad kompletno6ciq splywajqcych danych z poszczeg6lnych orHzial6w

szp italnych Wykonawcy,
- wprowadzanie danych dotyczEcych zabieg6w operacyjnych,
- prowadzenie statystyki zaka|en szpitalnych,

b) termin wykonywania czynnoSci: bieZqce wprowadzanie danych na podstawie raport6w
z poszczegolnych oddzial6w szpitalnych Wykonawcy;

c) wykonawca bqdzie wykonywal zadania okre6bne w umowie maksymalnie 15 godzin
miesiqcznie;

2. Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wg CPY:751.22000-7.
3. Szczeg6lowe warunki, kt6re bqdq wprowadzone do umowy:

a) Wykonawca zobowi4zuje siq do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz
danych medycznych pacjenta, uzyskanych przy wykonywaniu umowy (szczeg6iowe
warunki zostanE uwzglgdnione w umowie);

III. TERMIN SKLADANIA OFERT
1. 0ferty winny byi zlo2one w Sekretariacie Z0Z Sucha Beskidzka, blok C lp.

w terminie do dnia 26.03.2018r. roku, do godziny 1-0:00.
2. Otwarcie ofert odbqdzie siq w siedzibie Zamawiajqcego w Dziale Zam6wieit

Publicznych w dniu, w kt6rym uplywa termin skladania ofert, o godzinie 11:00.
3. 0twarcie ofert jest iawne.



b) Wykonawca zobowiqzuje.siq przestrzegai obowi4zujEcych u Wykonawcy zasadpolityki jakosci i polityki srodowiskowej systemu isti oirz staniardow i ;.o;;;;.
_ _zwiqzanych z akredytacjq szpitali Zamawiaj4cego;

c) wykonawca zobowiEzu)e siq do zro2enia oswiaf,zenia o posiadanym statusie osobyfizycznej, osoby prawnej.lub osoby fizycznej prowadzEcej arirtrtnosf go.pA;;;4,
d) Wykonawca nie wykonuje un,,o',y * i.rypiam niemoztiwoSci jego _lrf.""r"ir-

w zwi4zku z przyczynami i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 2s czerwca 1999
r, o Swiadczeniach pieniq2nych z. ubezpieczenia siolecznego w razie choroby i

- 
macierzyristwa fzgodnie z aktualn]rm stanem prawnym];

e) wykonawca mo2e powierzy6 wykonanie czynnosci tqdqcych przedmiotem umowy
osobie tzeciej rylko za zgod,4Zamawia jqcego wyra2on4 na pismie. w razie naruszeniepowy?szego poshnowienia Zamawiajqcy mo2e odstqpii od umowy ze .trtti"m 

-

natychmiastowym;
f) wynagrodzenie brutto ( l przypadku osoby fizyczneir bgdzie pomniejszane o zariczkg

na podatek dochodowy, skladkq na ubezpieczenie zdioworre oraz tq czqs6 skladek naubezpieczenie spoleczne,.kt6rq wedlug tbowiEzujqcych przepis6w'Wylo;;;
pokrywa z wlasnych irodk6w w p.zypidku zloze;ia"oSwiadci"ni", o [tO.y, ,o,r, *pkt 3l;

g) w przypadku zakoficzenia umowyw trakcie danego miesi4ca karendarzowego, a Ek2ew przypadku usprawiedliwionej niemo2liwosci wykonywania umowy w ,ii4rk,
z przyczynami, o kt6rych mowa w pkt 4J, wynagrodzenie okreslone * u.o-ie ulgnie
p ropo rcjo naln e m u pomniejszeniu;

h) wynagrodzenie bqdzie wypiacane wykonawcy na podstawie rachunku wraz
z oswiadczeniem o ilosci godzin realizacji ,,no*y _ *y.t wionego Zamawiajqcemu
przez Wykonawce - shnowi4cego zal4cznik do iawartel ,_orrr| , przeatozoneg;
Wykonawcywterminiedo3-c.odniaka2degomiesi4caLabndaizowego

.- nastqpujEcego po miesiqcu, za kt6ry wynagiodzenielest wyplacane;
i) dane zawarte w rachunku, Uqa4 podbgi+y ;eryfikaclii potwierdzeniu przez

Zamawiajqcego Iub osobq przez niego upowa2nion4. w razie stwierdzenia
nieprawidlowo5ci dotyczqcych informacji wykazanych w rachunku lub w wykazie
godzin, wykonawca zobowi4zany jest do ich niezwiocznego pisemnego wyjasnienia,

i] za niewlasciwe Iub nieterminowe wykonanie umowy wylona*., ,o-uo*iErrny;"rt aozaplaty na rzecz Zamawrajqcego kary umownej w,,,,isoko5ci do 30% ao ,"r.toS.i
rvynagrodzenia okreslonego w umowie. Zamawiaj4ry jest uprawniony do potrEcenia
kary umownej naliczanej zgodnie ze zdaniem pier*izym z wynagrodzenia
przysluguj4cego Wykonawcy. W przypadku, gdyby wartoS6 s Lkoiy przewyLszala
wartosi naliczonej kary umownej, zamawiajqiy jLst uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych p.r*, .1rlriln"go,

kl wynagrodzenie bqdzie przekazywane na rachunek b"ankowy wskazany przez
wykonawcq jeden raz w miesiqcu, w terminie do 10-go dnia miesiqca karendarzowego

.- nastepuiEcego po miesi4cu, zakt6ry Wnagrodzenie jest wyplacane,
l) w przypadku nie wykonania ustug w danym miesi4cu kalendarzowym wykonawca

zobowi4zany jest do dostarczenia Zamawiijqce., o5.,ird.r"ni, o ni" ,y[onryrni,
zadafi, o kt6rych mowa w ust..1, potr,,ierdzonego przez Wykonaw.q IrU o.oUi f.r",niego upowa2nionE w terminie do 3-go dnia ka2dego mieii4ca kabnarrzo*ego.

4. Warunki zmiany umowy:
U-mowa ka2dorazowo ulegnie zmianie w przypadku:
aJ zmiany wynagrodzenia w zwi4zku ze )mian4maksymalnej ilo6ci godzin;
bJ zmiany wynagrodzenia w zwiqzku ze zmian) minimalnej .t -ti i"arino*ej zgodnie



z Rozporz4dzeniem Rady Ministr6w w sprawie wysoko6ci minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz wysoko6ci minimalnej stawki godzinowej w danym
roku, w przypadku gdy bqdzie ona WLsza ni2 stawka godzinowa wynikaj4ca z
umowy;

Umowa mo2e takZe ulec zmianie w przypadku:
a) procentowej zmiany wynagrodzenia w stosunku do przeciqtnego miesiqcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsiqbiorstw bez wyplat nagr6d z zysku w
czwartym kwartale wedlug Obwieszczenia Prezesa Gl6wnego Urzqdu
Statystycznego w stosunku do roku poprzedniego, obowiqzujqca od L stycznia
ka2dego roku kalendarzowego trwania umowy;

b) zmiany miesiqcznego wynagrodzenia brutto ustabnego przez Zamawiajqcego.

V, KRYTERIAOCENYOFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj1cy bqdzie stosowai
kryterium:

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w.

a) Cena oferty Cn x 100 Dtk. = C x ranga(60%)
Co

gdzie : Cn - najni2sza cena zlo2ona w calo6ci zam6wienia
Co - cena proponowana przez danego oferenta
C - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

b) Do6wiadczenie Wykonawcy- (4oo/o)
Zamawiaj4cy przyzna okre5lon4 liczbq punkt6w na podstawie za6wiadczenia o
ukoflczeniu kursu obslugi komputera z elementami ICT:

ZaSwiadczenie o ukohczeniu kursu obslugi komputera z
elementami ICT

NIE

Punkty przypisa ne przez zamawiaj4cego

100 0

Uzyskane punkty x ranga ( 4oo/o)

0cena bqdzie sumq punkt6w uzyskanych za ceng i do6wiadczenie wykonawcy.

VI, WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY :

1. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq Wykonawcy,kt6rzy nie podlegajq
wykluczeniu oraz spelniajE okreSlone przez Zamawiaj qcego warunki udzialu w
postQpowaniu, dotycz4ce:

Kryterium oceny Ranga Spos6b oceny

Cena
600/o Wg wzoru

DoSwiadczenie Wykonawcy 40%
Wg wzoru

TAK



a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okresronej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w,

. - Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- ZamawiajEcy nie okre6lil warunku w tym zakresie.
c). zd.olnoSci technicznej Iub zawodowej
W celu potwierdzenia spelniania w/w warunk u, ZamawiaiEcy wymaga, aby Wykonawcaposiadai:
- co najmniej wyksztalcenie Srednie,
- co najmniej 3-letrrie doswiadczenie w obsludze komputerowego programu konrolizakaiefi szpitalnych, akredytowanego przez porskie'Towarzystwo zaka2enszpitalnych -do potwierdzenia zaSwiadczen iem.

2' Zamawiai4cy zastrzega,2e wykonawca nie moie w ceru potwierdzenia spernianiawarunk6w udzialu w postepowaniu polega6 na zdolnoiciach h;y;G;l;i;;;*.
Tym samym wykonawca zobow-i4zaiy jei wykazai siq spernieniem ww. warunkuudzialu w postqpowaniu samodzielnie,

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCOW
Z postgpowania o udzierenie zam6wienia wyklucza siq wykonawc6 w zgodnie zprzeslankami art. 24 ust.1 pkt. 1,2'24 0raz innych w zaie2noici oa .oa#;, p.r"ariotuzam6wienia.

VIII. PRZEST,ANKI ODRZUCENIA OFERT
Ofertq Wykonawcy odrzuca siq je2eli:
1) iej tresc nie odpowiada tresci niniejszego ogloszenia o zam6wieniu;2) iej zlo2en.ie stanowi czyn nieuczciwe; tinr.i.en.;i * rozumieniu przepis6w o
^- zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera ra2qco niskq cenQ wstosunku do przedmiotu zam6wienia;4) zostala zloiona przez Wykonawcq wykluczonego z udzialu w postqpowaniu odzielenie zam6wienia;
5J zawiera blqdy w obliczeniu ceny;
6J jest niewaina na podstawie odrqbnych przepis6w;

rx. WARUNKI UNIEWAZNIENIA posT4pOwANrA
Postgpowanie uniewa2nia siq w przypad-kach okreSlonych w art. 93 ustawy pzp.

X. WYKAZ OSWIADCZEII I DOKUMENT6W IAKIE POWINIEN ZLO?IYE
WYKONAWCA

1. Do oferty Wykonawca zobowi4zany jest dol4czyi:
aJ ofwiadczenie,2e wykonawca nie podlega wykiuczeniu z postqpowania isperniawarunki udzialu w postqpowaniu. Oswiadczlnie Wykon awca zobowi4zany jestzloLyi zgodnie z wzoramt formularzy stanowiqcymi zatqc znik nr 2 i 3 wraz zdokumentami powvierdzajqcymi wymagania olr"Stone w pkt. VI.1 . oglo.r*ir, ti.- dokument potwierdzajqcy co najmniej Sre"dnie wytsztaicenie,- zaswiadczenie potwierdzaiEce co najmniej 3-hurie do6wiadczenie w obsludzet(omputerowego programu kontrori zaka2eri szpitarnych rt."aya"*r""grllzez polskie

Towa rzystwo Zakailen SzpiElnych.
b) oswiadczenie o przynare2noici do grupy kapitarowei lzrozonew terminie do 3 dnipo otwarciu ofert)-zalqcznik nr 4.



c) za6wiadczenie o ukoficzeniu kursu obslugi komputera z elementami ICT.

xL ZASTRZEZENTA ZAMAWTAf ^{CEGO:
1. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo:
a) wezwania Wykonawc6w do wyja6nienia tre6ci ofert lub zlo2onych wraz z ofert4

dokument6w i oSwiadczef we wskazanym terminie;
b) wezwania Wykonawc6w do uzupelnienia zlo2onych wraz z ofertE niekompletnych

Iub zawierajEcych blqdy dokument6w, oSwiadczeri, pelnomocnictw we wskazanym
terminie;

c) zwr6cenia siq do podmiotu, \a rzecz kt6rego uslugi byty lub sq wykonywane o
informacje lub dokumenty o Wykonawcy i przedmiocie realizacii;

d) zbadania, czy cena danej oferty nie iest ra2qco niska,
eJ zbadania, czy zlo2enie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
fJ pominiqcia oferty Wykonawcy, kt6ry nie uzupelnil w odpowiedzi na wezwanie

Zamawiajqcego wskazanych w wezwaniu brak6w;
2. Je2eli nie mo2na wybrad najkorzystniejszei oferg z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, Zamawiajqcy
spo5r6d fych ofert wybiera ofertq z najni2sz4 cen4, a jeieli zostaly zlo2one oferty o
takiej samej cenie, Zamawia jqcy wzywa Wykonawcdw, kt6rzy zlo|yli te oferty, do
zloZenia w terminie okreSlonym przez Zamawiai4cego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, skladajqc oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowad cen WLszych ni?
zaoferowane w zloionych ofertach.

xrr. TNFoRMACIE o sposoBrE poRozuMIEwANrA srE ZAMAWTAJ.4CEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZETI LUB DOKUMENToW A
TAKZE WYMAGANTA FoRMATNE Dorycz4cE sKr,ADANycH oswrADczErt r
DOKUMENT6W

1. W postqpowaniu komunikacja miqdzy ZamawiajEcym a Wykonawcami odbywa siq za
poSrednictvvem operatora pocztowego, osobiScie, za poSrednictwem faksu Iub przy
u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.

2. Ofertq sklada siQ pod rygorem niewazno6ci w formie pisemnei.
3. OSwiadczenia dotyczqce Wykonawcy naleLy zloLyt w oryginale.
4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. X.l , nale?y zloLy6 w oryginale lub kopii

poSwiadczonej za zgodnoii z oryginalem..
5. Dokumenry sporzqdzone w jqzyku obcym s4 skladane wraz z iumaczeniem na jqzyk

polski.

XIII, OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca mo|e zloLyt. jedn4 ofertg.
2. Zamawiai4cy nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.
3. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych,
4. Ofertq stanowiq wypelniony i podpisany formularz ,,0ferta" stanowiqcy zalqcznik nr 1

oraz oSwiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. X ogloszenia.
5. Oferta powinna byi podpisana przez osobq upowa2nionq do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formE reprezentacji Wykonawcy okreSlonq w rejestrze lub
innym dokumencie, wlaScirv5rm dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6, Oferta powinna by6 sporz4dzona w jqzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej



pod rygorem niewaZnosci.
7' ,fertg nale2y umiescii w zamkniqtej kopercie. Koperta winna by6 oznaczona nazwqffirmfl iadresem Wykonawcy, ,u"d."ro*rn4 i oeri."na nastepujEco:

zrsp6r opleru zDRoworNEI
DZt At zAM6w tEt(t pu gLIczNycH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitatna Z2
0FERTA W posTEpowANrU Na usruir Spot ECZNE:

ustuga wprowadzania danych do komputerowego systemu czynnei
reiestracji zakaieri wewn4t.rrrpitif ni'.f,

Nr sprawy: ZOZ.V.}tO /DZp /07/US/tg
Nie otwiera6 przed 26.03.2018r. godz. 11:00*

Dostarcz rodo Sekretariatu blok C, I

Nazwa i adres wykonawcy

xw ptVpadkn pniary reminu skladatia olen iabry upitai obouiq?i.lE kkt atrJ) lerrrlin
8 Przed uplywem terminu skradania ofert wykonawca mo2e wprowadzii zmiany dozlo2onej.oferty lub wycofa6 ofertq. oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lubwycofaniu. oferty powinny byt dorqczone Zamawiaj4iemu na piSmie pod rygoremniewa2noici przed uplvwem terminu skradania oreri. oswiaaiz".i;p;;;"yi;;'

w_zamkniqtej kopercie orazby(. odpowiednio oznaczenie wyrazem:,,zMIANA,, Iub,,WYCOFANIE".

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcq w formularzu ,,0ferta,,-zai4cznik nr 1.
2. Cena winna by6 podana w pLN z dokladno5ciq do 1 grosza, tj. do dw6ch miejsc poprzecinku.

xv. TERMTN zwIAzANrA oFERT^4
l.Termin zwiEzania ofertq wynosi i0 dni. Bieg terminu zwiEzania ofertq rozpoczyna

siq wraz z uplywem terminu skladania ofertl
2'wykonawca samodziernie lub na wniosek ZamawiaiEcego mo2e przediu2yi terminzwi4zania ofertE, z rym ie Zamawiajqcy mo2e tylko iaz, co najmniej na 3 dni przeduplywel rerminu zwiqzania.o.fert E, zwr6ciisii ao wykona*,d;il;;;;,i'r**,

na przedlu2enie terminu, o kt6rym mowa w uri. 1 o ornr.rony okres, nie dlu2siyjednak ni2 60 dni.

xvr. WTIASNIENIA TRESCT OGtoszENIA O ZAM6WIENTU
wykonawcy mog4 do koflca polowy uplywu *yrna.ronego terminu skladania ofertzlo|yi pytania do treSci niniejszego- ogioirenia o zam6wieniu na adres e-mail Dziaru
.Zam6wieri Pubricznych. zamawiaiqiy zamiesci tres6 odpowiedzi 

-n. -"prt.ni,
Wykonawc6w na stronie internetowej .pt nu .o nr;.11niIi i aniprzed uplywem terminu sktadania ofeit.

xur. wyB6R NAIKORZYSTNTEJSZEI OFERTY
zamawiai4cy wybiera najkorzystniejsza ofertQ, kt6ra przedstawia najkorzystniejszybilans ceny lub kosztu i kryteri6w okreSlonych *'ogiorr.nir.



XUII. UDZIETENIE ZAMoWIENIA
l.Zamawiaj4cy udostqpni na stronie internetowei www.zozsuchabeskidzka.pl.

^ 
t:forTagj: dotycz4ce wyboru najkorzystnie;szel oferty.

2'Po udzieleniu zam6wienia zamaiialqcy prLekariie do publikacji w BiuretynieZam6wiefi Publicznych ogloszenie o uaiietlniu zam6wienia.
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