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Ogloszenie nr 614594-N-2018 z dnia 20 I 8-09- l0 r

Zesp6l Opieki Zdrorvotncj: Usluga obslugi serrvisorvej i bieZqcego nadzoru nad systemem

in[ormatycznym ]y Zespole Opieki Zdrorvotnej w Suchcj l]eskidzkicj

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanic ogloszenia : Zanieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zant6wienie dotyczy projektu Iub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wicnie mogrl ubiegaf sig ual:lcznic zaklady pracy chronionej oraz wykonarvcy, kt6rych

dzialalnoSd, lub dzialalno56 ich rvyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgtlq realizowaly

zam6rvienie, obcjmuje spolecznl i zawodolrq integracjg os6b bgd4cych czlonkami grup spolecznie

marginalizorvanych

Nie

NaleZy podai minimalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wigcej kategorii, o

kt6rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%o, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowan ie przcprowadza ccntrnlny zamarviajilcy

Nie

Postgporvanic przcprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyl/porvierzyli przeprowadzenie

posttpowania

Nie

Informacje nrr temat podmiotu kt6rcmu zamarviajrlcy porvierzyl/powierzyli prowadzcnie

postgpowania:

Postgpowanic jest przeprowadzane wsp6lnie przcz zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, nale2y wymienii zamarviajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprorvadzajq postgpowanie oraz podai

adresy ich siedzib, krajowe numety identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6iv wraz z danyrri do kontakt6w
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Postgpowanic .jest przeprowadzanc wsp6lnic z zamawiajqcymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskicj

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnic z zamawiajqcymi z innych paristrv

czlonkowskich Unii Europejskicj - maj4ce zastosowanie krajowc prawo zam6wiefi publicznych:

Informacjc dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identytikacyjny 000304415, ul. ul.

Szpitalna 22 . 34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pafistwo Polska, tel- +48338723 I I I , e-mail

zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +48033 8723 I 1 1.

Adres strony internetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony irtternetowej pod kt6rym mozna uzyskai dostgp do narzgdzi i urzqdzen lub forrnat6w plik6w,

kt6re nie sq o96lnie dostgpne

I. 2) IIODZA,I ZAMAWIAJ4CEGO: Inny (proszg okreSlii):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAMoWTENIA Qe2eti doryczy):

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiajqcymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w

tym w przypadku rvsp6lnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajqcymi z innych patistw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i rv jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadaj4 pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przezkazd,ego z zamarviajqcych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pclny i bczpoSredni dostgp do dokumcnt6w z postQporvrnia mo2na uzyskad pod

adrcscm (UIIL)

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony intcrnetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych rvarunk6rv

za m6rvienia

'lak

www.zozsLrchabeskidzka.pl

Dostgp do dokumcnt6\y z postgpolvania jest ograniczony - rvigccj informacji mo2na uzyskai pod

).2l,1

atl rescm
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Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przcsyla6:

Elektronicznic

Nie

adres

Dopuszczone jest przcslanic ofert lub wniosk6tv o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inn)

spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofcrt lub rvniosk6w o dopuszczcnie do udzialu w postqporvaniu w inny

spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6I Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi iurzqdzcri lub format6w plik6w, kt6rc nie

sq o96lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bczplatny dostgp do tych na'zgdzi tilozna uzyskai pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamarviajqcego: Usluga obslugi serrvisorvej i biezqcego nadzorLr

nad systemem informatycznym w Zespole Opieki Zdrowornej w Suchej Beskidzkicj

Nunrer rcfcrencyjny : ZOZ.Y.0 l\/DZP l65l 18

Przcd wszczgciem postgpowania o udziclenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wicnia: Uslugi

II.3) Informacja o mo2liwoSci skladania ofert czQ5cio$ych
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Zam6wienie podzielonc jest na czgdci:

Nie

Ofcrty lub lvnioski o dopuszczenic do udzialu w postgpowaniu mo2na sklada6 w odniesieniu do:

Zamarviaj4cy zastrzcga sobic prarvo do trdzielenia lqcznic nastgpujqcl'ch czgsci lub grup czgsci:

Maksymalna liczba czgSci zanr6wienil, na kt6re moie zostai udziclonc zam6wicnic jedncmu

rr^l konalvcy:

II.4) Kr6tki opis przcdmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloii dostaw uslug lub robdt

budovlanych lub okrc!lenie zapotrzebowania i wymagafi ) a rv przypadku partnerstrya innorvacyjnego -

okrcslenic zapolrzcboryania nt innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty budowlanc: Przedmiotem

Untolvy jest sprarvorvanie przcz Wykonarvcg obslugi serrvisorvej oraz bieZqcego nadzoru nad Systemem w

zakresie i na zasadach okredlonych: a) dla Systemu Szpitalnego - w Zalqcznikl,,A" b) dla Systcnu

Laboratoryjnego - w Zalqczniku ,,B" c) dla Systemu Cytostatycznego - w Zal4czniku ,,C" d) dla Systemu

Administracyjnego -w Zalqczniku,,D". oraz projekt umowy serwisowej, stanowi4cy zalqcznik nr 3 do

SIWZ. Opis tcn nalezy odczytywai wraz z ewentualnymi zrrianami treSci SIWZ, bgdqcymi np. wynikiem

udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w. Definicje umowne: l. Arvaria Systemu Cytostatycznego

- Usterka Systemu Cylostatyczncgo powoduj4ca calkowite zatrzymanie Systemu Cytostatycznego na

rvszystkich Stacjach Roboczych skonfigurowanych do pracy z Systemem Cytostatycznym. 2. Arvaria

Systemu Laboratoryjnego- zdarzenie uniemo2liwiajqce pracg systemu (np. awaria bazy danych,

niemoZliwoii: zarejestrowanie pacjenla w systemie, zarejestrowanie badan pacjenta w systemie, wydanie

wyniku badania, odbi6r'zlecenia elektronicznego z CN i odeslarrie do CN). 3. Blqd blokuj4cy (Blocker) -
usterka powodujqca calkowitc z^rruyrnanie Systemu Szpitalnego albo uniernoZliwiajqca korzystanie przez

Zamarviajqccgo z Funkcji Podstawowych Systemu Szpitalnego lub powodujqca nieprarvidlor.ve

przetwarzanie danych przez System Szpitalny w zakresie Funkcji Podstawolvych Systemu Szpitalnego,

wystgpujqca na kazdej stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z Systemem Szpitalnym idotyczqca

kazdego u2ytkownika indywidualnego Systemu Szpitalnego. 4. Blqd krytyczny (Critical) - usterka

uniemozlirviaj4ca korzystanie przez Zamawiaj4cego z Funkcji Krytycznych Systemu Szpitalnego lub

powodujqca nieprawidlowe przetwarzanie danych przez Systenr Szpitalny w zakresie Funkcji Kryrycznych

rvystgpujqca na kaZdcj stacji roboczej, skonligurowanej do pracy z Systentcm Szpitalnym. 5. Blqd krytyczny

Systemu Laboratoryjnego - zdarzenie pozwalaj4ce na uzytkownikowi/om z systemu jedynie w

ograniczonym zakresie (np. Brak komunikacji analizatora z systernem, brak wydruku z systemu itp.). 6. BIqd

Systemu Cytostatycznego - nieprawidlowe dzialanie Systemu Cytostatycznego, uniemozliwiaj4ce
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korzystanie z Funkcjonalno5ci Systemu Cytostatycznego Iub skutkujqce nieprawidlowym przetwarzaniem

danych przez System Cytostatyczny na kazdej Stacji Roboczej skontigurowancj do pracy z Systemem

Cytostatycznym. 7. Dni robocze - kazdy dzieh tygodnia z wyjqtkiem sob6t, niedziel oraz dni ustawowo

rvolnych od pracy. 8. Dokurnentacja UZytkownika - oznacza dostarczany Zamawiaj}cemu material

objaSniajqcy spos6b i zasady prawidlowego kolzystania z Systemu. 9. Funkcje krytyczne - lunkcje Systemu

dotyczqce szczeg6lnie istotnych (krytycznych) funkcjonalnoSci Systentu. Nalezq do nich lunkcje: I. w

zakresie system6w szpitalnych (cliniNet): a) kodowanie procedur; b) wystawienie faktur; c) sprawdzanie

uprawnieri; d) rozliczenie z NFZ; e) wysylanie zlecefi do systemu laborator),j nego i aptecznego; f) odbi6r

wynik6w badafr z systemu laboratoryjnego; g) wydruk karty wypisowej. IL w zakresie systemu

radiologicznego (NetRAAD): a) archiwizacja obraz6w systeniie PACS; b) zarejestrorvanie pacjenta w

systemie oraz wykonanie opisu badania; c) wygenerowanie wyniku badania (wydruk opisu lub nagranie

oblazu DICOM na plycie lqcznie z przegl4darkq obraz6w i opis6w); 10. Funkcjc podstawowe - rvyliczone

funkcje Systemu Szpitalnego niezbgdne do prawidlowego korzystania z Systemu Szpitalnego zgodnie z jego

przeznaczeniern. Nale24 do nich funkcje: I. rv zakresie Systernu Szpitalnego: a) logorvanie do Systernu

Szpitalnego; b) rejestracja pacjenta; c) przyjgcie pacjenta; d) przeniesienie pacjenta; e) wypis pacjenta (z

wylqczeniem funkcjonalno5ci wydruku karty wypisowej); f) rejestracja zgonu. I 1. Funkcjonalnodi -

wydzielony lragment Systemu pozwalajqcy na realizacjg przez uzytkownika czynnosci wprowadzania,

przechowyrvania, zniany lub przeglqdania danych. Zakres oraz spos6b realizacji czynnodci rv ramach dancj

funkcjonalno6ci opisuje Dokumentacja Uzytkownika. 12. Lqcze serwisowe - polgczerie teleinlonnatyczne,

wraz z koniecznym sprzqtem i oprogramowanierl, umo2liwiaj4ce zdalne pol4czcnie z serrveranri i systemarni

Zamawiajqcego oraz podjgcie dzialari serwisowych Systemu z siedziby wykonawcy 13. oprogramowanie

Systemowe: odrgbne od Systemu oprogramowanie zainstalowane na Serwerze lub/i stacjach roboczych

umozliwiaj4ce Uzytkownikowi korzystanie z Systemu (np. system operacyjny, oprogramowanie baz danych).

14. Problenr normalny (Problem o kodzie waZnoSci ,,norrnalny") - nicprawidlowe dzialanie Systemu

Administracyjnego, kt6re utrudnia ale nie uniemozlirvia poprawnego lunkcjonorvania Systernu

Administracyjnego lub jej czgdci (w tyrn probleny zwiqzane z ctJl iwydrukami). I5. problern kryryczny

(Problem o kodzie waznosci ,,krytyczny") - nieprawidlowe dzialanie Systemu Administracyjnego, kt6re w

pelni unierrozliwia jego poprawnq eksploatacjg (w tym problemy zwiqzane z cUI i wydrukami) np. blgdy w

obliczeniach, blqdy rv wymianie danych itp., wystgpujqca na kazdej stacji robocze.j skonfigurowanej do pracy

z Systemern Administlacyjnym. 16. Serwer - komputer o duZej mocy obliczeniowel przeznaczony do obslugi

Systemu i sluzqcy, po zainstalorvaniu odpowiedniego oprogramowania, do groruadzenia i przetwarzania

danych. 17. Siei lokalna - calo5i funkcjonujqcych u Zamawiaj4cego urzqdzeh komputerowych i

oprogramowania, w tym sieci komputerowe LAN i wAN, serwery, dedykowane stacje robocze, drukarki

wraz z oproglamowaniem systemowym, bazodanowym. 18. Stacja Robocza - komputer klasy pC

przeznaczony do pracy w charakterze stanowiska roboczego umozliwiaj4cego Uzytkownikom

indywidualnym korzystanie z Systemu. 19. Systern - dzialajqcy u Zamawiajqccgo zesp6l system6rv
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informatycznych oraz aplikacji skladajqcy sig z Systemu Administracyjnego, Systemu Cytostatycznego,

Systemu Laboratorrnego oraz Systemu Szpitalnego. 20. System Administracyjny - dzialajqcy u

Zamarviajqcego svstem infonnatyczny, kt6rego producentem jest SIMPLE Sp. z o.o. z siedzib4 w Dqbrorvie

C6rniczej., wspierajqcy procesy administracyjne i zarz4dcze, skladaj4cy sig z nastgpujqcych modul6w: -

SIMPLE.ERP Finanse i ksiggowoSi - SIMPLE.ERP Info - SIMPLE.ERP Majqtek rwaly - SIMPLE.ERP

Obr6t towarorvy - SIMPLE.ERP Personel - SIMPLE.ERP Serwer raport6w - SIMPLE.ERP e-PIT -

SIMPLE.ERP Obieg dokument6w - SIMPLE.ERP Jednolity Plik Kontrolny - SIMPLE.CRM,tsPM -

XPRIMER.IIRM -X I']RIM ER.Zarzqdzanie aparatur4 21. System Cytostaryczny - dzialajqcc u

Zamarviajqcego oprogramowanie BD CATO@ wspierajqce proces obslugi wydawania lek6rv

cytostatycznych, kl6rego producentem jest Becton Dickinson Austria GrnBH. 22. System Laboratoryjny -
dzialajqcy u Zamawiajqcego informatyczny system Lab3000, wspieraj4cy pracA laboratorium szpitalnego,

kt6rego producentem jest INFOPUBLISHING Jacek Jeznach. 23. System Obslugi Zgloszeri - system sluz4cy

do zglaszania usterek dostarczonego Systemu, dostgpny poprzez witryng internetow4 Wykonawcy 24.

System Szpitalny - dzialajqcy u Zamawiajqcego szpitalny system infolmacyjny CGM.CLININET.HIS oraz

radiologiczny systcnr informacyjny z archiwum obrazowytx CGM.NETRAAD, dostarczone przez CGMP

(CompuGroup Medical Polska) w ramach umowy nr 34112 z dnia?7 stycznia 2012 r., obejmujqcy

nastgpuj4ce moduly: - system szpitalny klasy HIS (CliniNET) - system obslugi apteki cerrtralnej (modul

systemu CliniNET) - system klasy RIS/PACS (NetRAAD II) - system endoskopowy (EndoRAAD) - system

analizy koszt6rv lcczenia (SakPRO) - modul lozliczefi z NFZ (STER) - Centralny Wgzel Danych

radiologicznych (CWT) 25. Umorva - niniejsza Umowa rvraz z wszystkimi Zal4cznikani.26. Usterka - nie

bgdqca Blgdem Krytycznym albo BlQdem Blokujqcym, niezdolnoSi pracy Systemu Szpitalnego zgodnie z

Dokumentacj4 UZytkownika, zgloszona przez Zamawiajqcego, a wczeSniej zweryfikowana wstgpnie pod

kqtem zasadno5ci, kt6ra wystgpuje na kazdej Stacji Roboczej oraz wynikajqca z przyczyn d,otyczqcych

Systemu Szpitalnego. 27. Usterka Systemu Cytostatycznego - nie bqdqce Awariq lub Blgdem Systemu

Cytostatycznego niepralvidlowc dzialanie Systemu Cytostatycznego skutkujqce ograniczeniem w realizacji

l'unkcjonalnosci Systemu Cytostatycznego, wystgpuj4ce na kazdej StacjiRoboczej oraz wynikajqce z

przyczyn le24cych po stronic Systemu Cytostatycznego. 28. USTERKA Systentu Laboratoryjnego - blqd w

pracy systemu niewplywajqcy na jego funkcjonalno6i (np. blgdy w szablonach wydruku, drobne blgdy

funkcjonalne aplikacji) 29. Uzytkownik - Zamawiaj4cy wraz ze wszystkimi jednostkarni organizacyjnymi

upowa2niony do korzystania z Systemu. 30. Uzytkownik indywidualny: upowa2niona prze z Zamawiajqcego

osoba wyznaczona do obslLrgi i pracy w Systemie.

I L5) Gl6rvn1,kod CPV: 72260000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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II.6) Calkowita wrrto5f zam6rvic a (e2eli zamawiajqcy podaje infonnacje o wartctlci zamdu'ieniu)

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup|w - szacunkowa calkowita mal<symalna

wartoit w calym okresie obowiqzyvania umowy ramowej lub dynamicznego sy.\temu zakupdv,)

rr,7) czy przcwiduje sig udzielenic zam6wier[, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt6iT lubwart. 134

ust. 6 pkt 3 ustauy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostanq udziclone zanr6l,ienia, o

kt6rych morva w art. 67 ust. I pkt 6 lub rv art. 134 ust. 6 pkt J ustarvy pzp:

II'8) Okres, rv kt6rym reslizorvanc bgdzie zrm6rvicnic lub okrcs, na kt6ry zostah zaryilrtil umorva

ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesiqcach: /rldniach:

Iub

data rozpoczgcia: I ub zakoficzenia: 20 I 9-09-30

II.9) I n fornracje dod:ltkowc:

SEKCJA III: INFOITMAC.IE o CIIAIIAKTERZI' PII,AWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TE,CHNICZ NYM

IILI) WARUNKT UDZTALU W POST4POWANIU

III.l.l) Kompetcncje lub uprarvnicnia do prowadzenia okrcslonej tlzialalnoSci zarvodorvcj, o ilc

rrynika to z odrgbnych przepis6w

Okreilenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okre(lil warunku w tym zakresie.

lnformacje dodatkowe

III.1,2) Sytuacja finansowa lub ckonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okre(lil rvarunku w tym zakresie.

lnformacje dodatkowe

III.1,3) Zdolno6d tcchniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy \\ykazq iZ: a)

dysponujq odpowiednim potencjalem technicznym w postaci serwisu umo2liwiajqcego realizacjg

przedmiotu zam6rvienia, b) dysponujq odporviednimi osobami do wykonania zam6rvienia.

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczcnie do udzial-r
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w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnodci przy realizacji zam6wienia wraz z

inlormacjq o krvalifikacjach zarvodowych lub doSrviadczeniu tych os6b:

lnlormacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczcnia okre5lonc w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie rlykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiajgcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy tvykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZE,N SKI,ADANYCTI PRZEZ WYKONAWCE W CELU WST4PNEGO

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WAIIUNKI

UDZILLU W POST4POWANTU ORAZ SPET,NIA KRYTEIT.IA SELEKCJT

OSrviadczenie o nicpodlcganiu wykluczeniu oraz spclnianiu rvarunk6rv udzialu rv postgporvaniu

'l'ak

OSwiadczcnic o spclnianiu krytcri6rv sclckcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWTAOCZTN LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCII PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oirviadczcnie zalqcz-nik nr 2

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKI-ADANY CII PRZEZ WYKONAWC4 W

POS'I4POWANIU NA WttZWANtE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCII MOWA W ART.25 UST. I PKT I USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKITESIE SPEI-NIANIA WARUNK6W UDZIALU W POST{POWANIU:

Oirviadczcnie zalqcznik nr 2 l. OSwiadczenie, ze Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjalenr

teclrnicznym w postaci serwisu urttozliwiajqcego rcalizacjg przedrniotu zam6rvienia. 2. Wykaz os6b, kt6r'e

bgdq uczestniczyi rv rvykonaniu zatn6wienia wraz z inlonracjami na temat ich kwalifikacji zawodorvych,

dodwiadczenia i rvyksztalccnia niezbgdnym do wykonania zam6wienia a tak2e zakresu rvvkonywanych

przez nie czynnoSci oraz informacji o podstawie do ich dysponowania.

III.5.2) W ZAKIIESIE KITYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCII PRZEZ WYKONAWC4 W
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POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU pO,r.WrEri.DZFlNrA

OKOLICZNOSCI, O K'TORYCII MOWA W AIIT.25 UST. I PKT2 USlAWY PZP

IILT) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - III.6)

Do oferty nalezy dolqczy(, nastgpujqce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione

do reprezentowania rvykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik rtr

I do specl'fikacji. 2. Podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania rvykonarvcy zal4cznik nr la

do specyfikacji. (Zalqcznik winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie rlrvania

postgpowania). 3. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonarvcy w postgporvaniu albo do

reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentuj4ca wykonawcA

w postgpowaniu o udzielenie zatn6wienia nie jest wskazanajako upowazniona do jego rcprezentacji wc

wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno5ci gospodarczej. 4. Zalqcznik nr 4 - o(wiadczenie RODO.

IV.l) OPrS

IV.l.l) Tryb udzielenia zam6wicnia: Przetarg nieograniczony

IV,1.2) Zamawiajqcy Z{da rvnicsicnia wadium:

Nie

lntbrmacja na tentat wadiun

IV.l.3) Przcwidujc sig udzielenic zaliczek na poczet wykonania zam6wicrrin:

Nie

Nale2y podai informacje na temat udzielania zaliczek'.

IV.l.4) Wymaga sig zlo2enia ofert ry postaci katalog6w elcktronicznych lub dolqczcnil tlo ofcrt

katalo96w clcktronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zlo2enie ofert w postaci katalo96w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogow

elektronicznych:

Nie

Infonnacje dodatkowe:

IV,l.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantorycj:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej

Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza si9 tylko zjednoczesnym zlo2enienr oferty zasadniczej:
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Nic

IV.l.6) Przervidyrvana liczba *ykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postgpowaniu

(przelarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba rvykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selckcji u,ykonarvc6rv:

IV.l.7) Informacjc na tcmat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6rv:

Umolva ramorva bqdzie zawarta:

Czy przervidujc sig ograniczcnie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przervidziana nraksvnralna liczba uczestnik6w umorvy ramowej:

I nformacj e dod atkorvc :

Zarn6wienie obejnrLrje ustanor.vienie dynamicznego systemu zakup6rv:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego

systemu zakup6w:

Infonnacje dodatkorve:

W ramach umorr,v ramowej/dynamicznego systemu zakup6rv dopuszcza sig zlozenie ofert rv formie

katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zloZonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Aukcja clektroniczna

Przcwidziane jest przcprorvadzcnic aukcji elcktroniczncj (przetarg nieogt.an iczony. pt.2etorg og.oniczony.

negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:
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Nale2y rvsknzari elemcnty, kt6rych rvartoSci bqdq przednliotem aukcji clcktroniczrrcj:

Przovidujc sig ograniczcnia co do przcdstalvionych tvartoSci, tynikaj:1cc z opisu przctlnrir_rtu

zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

bgdzie tennin ich udostgpnienia:

Infonnacje dotyczqce przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej ijakic bgd4 warunki, najakich

wykonawcy bgdq mogli licytowai (minimalne wysokoSci postqpiefi):

Intbrmacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzah ispecyfikacjitechnicznych r.v

zakresie polqczefi:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6rv w aukcjielekrroniczncj:

lnformacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zrmknigcia aukcji eleklronicznej :

IY.2) KRY'I'E tUA OCENY OFEI{I'

IV.2.l) Kryteria ocery ofert:

IV.2.2) Krytcria

IV.2.3) Zastosorvanie procedury o kt6rej morva w art.24aa ust. I ustanT Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszcniem, dialog konkurcncyjny, partnerstryo innorvacvjnc

IV.3.l) Informacjc na tcmat negocjacji z ogloszeniem

Minirnalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie ofefty:

Przewidziane jest zastrze2enie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert rvstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

Kryteria Znaczcnic

Cena 60,00

IloSi dodatkowych zaoferowanych godzin serwisowych w trakcie trwania umowy ( bez

abonamentowych)
20,00

Cena brutto osobogodziny dodatkowych uslug serwisowych 20,00
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Przervidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podai inlorrnacjc na temat etap6\.v negocjacji(w tyrn liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Infornracje na lcmat dialogu konkurencyjncgo

Opis potrzcb i rvyrnagafi zanrawiajqcego Iub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Inlormacja o rvysokoSci na916d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkulencyjnego przedstawili

rozwi4zania stanowiqce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wstgpnl, harnronogrart postgpowania:

Podzial dialogu na ctapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzah:

Nale2y podai inlormacje na temat etap6w dialogu:

Infbrmacje dodatkowc:

IV.3.3) Informacjc na tcnlnt partncrstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym muszq odporviadai

wszystkie ol'elty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez

zastosowanie krytcri6w occny ofen wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Inlormacje dodatkowe:

I V.4) Licytacja elcktroniczna

n dres strony intcrnetowej, na kt6rej bqdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetorvcj, na kt6rej jest dostgpny opis przcdmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

Wyrnagania dotyczqce rc.icstracji i idcntyfikacji wykonawc6w w licytacjielektrorricznej, w tyln wymagania

techniczne urzqdzefl informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysokoSci postqpieri:

Inlormacje o Iiczbie etap6w licytacji elektronicznej iczasie ich trwania:
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Czas trrvania:

Wykonarvcy, kt6rzy nie zloLyli nowych postEpiefi, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniqcia licytacji elektronicznej:

lstotne dla stlon postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do lre5ci zawierancj umo',vy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wyrnagania dotycz|ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

lnformacje dodatkorve:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przcwiduje sig istotne zmiany postanowiei zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawic

kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

NaleZy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

lv.6) lN l'OITMACJU ADMINIS'I'RACY.INI

IV,6.l) Spos6b udoslgpniania infornracji o charakterze poufnym (je2eli dotycl)

Srodki slu2rlce ochronic informacji o charakterze poufnynr

IV.6.2)'l'crmin skladania ofcrt Iub rvniosk6rv o dopuszczcnic do udzialu \y postgporyaniu:

Data: 2018-09- 18, godzina: l0:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mogq by6 sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu
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IV.6.4) Przovidujc sig unictva2nicnic postgpowania o udzielcnic zam6rvienia, \y przypadku

nicprzt'znrtnia irodk6tv pochodz4cych z budZctu Unii Europcjskicj oraz nicpodlegaj4cych zrvrotorvi

Srotlk6rv z pomocl' udziclonej przcz paistr}a czlonkolskic Iluropcjskiego Porozumienia o Wolnl-m

Ilandfu (EFIA), kt6re mialy byt przeznaczone na sfinansoryanie calo5ci lub czgsci zam6rvicnia: Nie

IV.6.5) Przcwiduje sig unierva2nicnie postQpowania o udziclenie zam6rvienia, jeieli Srodki slu24ce

sfinansowaniu zam6lvieri na badania naukowe lub prace rozwojowc, kt6re zamawiaj4cy zamicrzal

1n'zcz.naczy( na sfinansoryanic calo5ci lub czgSci zam6rvicnia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) I n fo rm:r c.jc dodatkolve:

ZALACZ I - INFORMAC.IE DOTYCZACE OFE CZEScrowvcu
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