
Znak: ZOZ.Y.070 / DZP / 65 / lB

Zesp6t Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiei

ul. Szpitalna 22

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNK6W

ZAM6WIENIA

Sucha Beskidzka dnia 0 7.09.2 018r.

Dotyczy postqpowania prowadzonego w trybie :

przetargu nieograniczonego
ogloszonego przez :

Zesp6l 0pieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

na: Usluga obslugi serwisowej i bie2qcego nadzoru nad systemem
informatycznym

w Zespole Opieki Zdrowotnei w Suchej Beskidzkiej

Kod wsprilnego slownika CPV : 7 2260000-5, 7 2267 000 - 4

Ogloszenic o za rn6wiea.iu. 
^zostal 

o opublikowane w Biu letynie Zanrowieri
Prrbliczuych w a n iu {0.[fi.1.[...poa nr' 0l{+ 5I Ll-N . wywieszone na .rF btiqy ogloszefr w
siedzibie Zamawiajqcego w miejscu publicznie dostqpnyn;-',y$ n1u .l l"V.ll.... oraz na
stronie internetowej wwwzozsuchabeskidzka.pl w dniu .iq.\y.,1 [.......

strona I



1..2 Tryb udzielcnia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustaw4 z dnia 29 stycznra 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst.jednolity: Dz. U.2201-7 r.po2.7579 z p6lniejszymi zmianami),
zwan4 dalej ,,ustaw4", w trybie przetargu nieograniczonego. WartoSt zam6wienia nie
przekracza r6wnowarto5t kwoty okreSlonej w przepisach ltykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. B ustawy.

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

7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:
. ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, (tekst jednolity: Dz. U. z 2077 r. poz. L579 ze

zm.)
. Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie

rodzaj6w dokumcnt6w, jakich moLe L4da(. zamawiaj4cy od wykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.z27 lipca 2016r. poz,1726),

. Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowi4cego podstawg przeliczenia
wartoSci Zam6wieri Publicznych (Dz.U. poz.2477 229 grudnia 2017r.J,

. Rozporzldzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto3ci Zam6wieri oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzale2niony obowi4zek
przekazyrruania ogloszeri UOPWE [Dz. U. poz. 2479 z dnia 29 grudnia 2017r.J,

. Kodeks Cy"wilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 7503 z p62. zm)

1.5 W niniejszej procedurze przetargowei Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowal wszystkie
podmioty ubiegajqce siq o zam6wienie publiczne, zapewniajEc zachowanie uczciwej
konkurencji ir6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno6ci iprzejrzystoSci.

1.6 Oferenci ponoszq wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca siq,
aby oferent zdobyi wszelkic informacje, kt6re mogq by6 konieczne do przygotowania oferry
oraz podpisania umowy.

1.7. Przygotowuj4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznai sig z zawartoSci4 wszystkich
dokument6w sl<iadaj4cych siq na SIWZ, kt6r4 nale2y odczytywatwrazz ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez ZamawiajEcego.

1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia jest udostepniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiaj4cego, 34-200 Sucha Beskidzka ul.
Szpitalna 22,B|ok"B", piqtro IV, oraz na stronie internetowel www.zozsuchabeskidzl<a.ol.

II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.1. Prze dmiotem Umowy iest sprawowanie przez Wykonawcq obslugi serwisowe j oraz
bie24cego nadzoru nad Systemem w zakresie i na zasadach okreSlonych:
al dla Systemu Szpitalnego - w Zalqczniku ,,A"
b) dla Systemu Laboratoryjnego - w Za+4czniku ,fi"
c) dla Systemu Cytostatycznego - w Zalqczniku,,C"
d) dla Systemu Administracyjnego - w ZalEczniku ,,D".
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I. Informacje o96lne.
1. 1 Nazwa iadres zarnawiajEcego oraz adres strony internetowej zamawiajqcego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

TELI (033) 872-37-00
FAX: (033) 872-3t-Ll

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

REGON: 000304415, NIP t SS2-12-7 4-352



oraz projekt umowy serwisowej, stanowiqcy zalECznik nr 3 do SIWZ.
opis ten nale2y o d,czyrywat. wraz z ewentualnymi zmianami tresci SIWZ, bqdqcymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawc6w.
Definicie umowne:
1. Awaria systemu cytostatycznego - usterka systemu cltostatycznego powoduj4ca calkowite
zatrzymanie Systemu Cytostatycznego na wszystkich Stacjach Roboczych skonfigurowanych do
pracy z Systomem Cytostatycznym.
2. Awaria Systemu Laboratoryinego- zdarzenie uniemo2liwiaj4ce pracq systemu (np. awaria
bazy danych, niemo2liwo66: zarejestrowanie pacjenta w systemie, zare.iestrowanie badan
pacjenta w systemie, wydanie wyniku badania, odbi6r zlecenia elektronicznego z CN i odeslanie
do CN).

3. Btqd blokuiqcy (BlockerJ - usterka powodujqca calkowite zatrzymanie Systemu Szpitalnego
albo uniemo2liwiaj4ca korzystanie przez Zamawiaj4cego z Funkcji Podstawowych Systemu
Szpitalnego lub powodujqca nieprawidlowe przetwarzanie danych przez System Szpitalny w
zakresie Funkcji Podstawowych Systemu Szpitalnego, rvystqpujEca na kazdej stacji roboczej
skonfigurowanej do pracy z Systemem Szpitalnym i dotyczqca kaidego uZytkownika
indpvidualnego Systemu Szpitalnego.
4. Bt4d krytyczny (Critical) - usterka uniemo2liwiajqca korzystanie przez Zamawiaiqcego z
Funkcji Krytycznych Systemu szpitalnego lub powodujqca nieprawidlowe przctwarzanie danych
przez System Szpitalny w zakresie Funkcji Krytycznych wystgpuj4ca na ka2de.l stacji roboczej,
skonfigurowanej do pracy z Systemem Szpitalnym.
5. Blqd krytyczny Systemu Laboratoryinego - zdarzenie po zwalaj4ce na u2ytkownikowi/om z
systemu jedynie w ograniczonym zakresie (np. Brak komunikacji analizatora z systemem, brak
wydruku z systemu itp.].
6. BIEd Systcmu Cytostatycznego - nieprawidlowe dzialanie Systcmu Cytostatycznego,
uniemo2liwiaj4ce korzystanie z FunkcjonalnoSci Systemu Cytostatycznego lub skutkujqce
nieprawidlowym przetwarzaniem danych przez System Cytostatyczny na I<a2dej Stacji Roboczej
skonfigurowanc.j do pracy z Systemem Cytostatycznym.
7. Dni robocze - kazdy dzieri tygodnia z wyjqtkiem sob6t, niedziel oraz dni ustawowo wolnych
od pracy.
B. Dokumentacia UZytkownika - oznacza dostarczany Zamawiaj4cemu materiai objaSniajqcy
spos6b i zasady prawidlowego korzystania z Systemu.
9. Funkcie krytyczne - funkcje Systemu dotycz4ce szczeg6lnie istotnych (krytycznych)
funkc.jonalnoSci Systemu. Nale2E do nich funkcje:
I. w zakresie system6w szpitalnych (CliniNet):
a) kodowanie procedur;
b) wystawienie faktur;
cJ sprawdzanie uprawnieri;
d) rozliczenie z NFZ;

e) wysylanie zlecef, do systemu laboratoryjnego iaptecznego;
fJ odbi6r wynik6w badafi z systemu laboratoryjnego;
g) wydruk karty wypisowej.
Il. w zakresie systemu radiologicznego INetRAAD]:
a) archiwizacja obraz6w systemie PACS;

bJ zarejestrowanie pacjenta w systemie oraz wykonanie opisu badania;
cJ wygenerowanie wyniku badania (wydruk opisu lub nagranie obrazu DICOM na plycie l4cznie
z przeglqdarkq obraz6w i opis6w);
10. Funkcle podstawowe - wyliczone funkcje Systemu Szpitalnego niezbgdne do prawidtowego
korzystania z Systemu Szpitalnego zgodnie z jego przeznaczeniem. Nale24 do nich funkc;e:
I. w zakresie Systemu Szpitalnego:
aJ Iogowanie do Systemu Szpitalnego;
b) rejestracja pacjenta;
c) PrzYjqcie Pacienta; 
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dl przeniesienie pacjenta;
e) wypis pacjenta (z wyl4czeniem funkcjonalnoSci wydruku karty wypisowej);
fJ rejestracja zgonu.
11. [unkcionalnoSd - wydziclony fragment Systemu pozwalaj4cy na realizacjg prz.ez.

UZytkownika czynnoSci wprowadzania, przechor{ywania, zmiany lub przeglAdania danych.
Zakres oraz spos6b realizacji czynnoSci w ramach danej funkcjonalnoSci opisuje Dokumentacia
UZytkownika.
12. t4cze serwisowe - polqczenie teleinformatyczne, wraz z koniecznym sprzQtem i
oprogramowaniem, umo2liwiaj4ce zdalne pol4czenie z serwerami i systemami Zamawiaiacego
oraz podjqcie dzialafi serwisowych Systemu z siedziby Wykonawcy
13. Oprogramowanic Systemowe: odrgbne od Systemu oprogramowanie zainstalowane na
Serwerze Iub/i stacjach roboczych umo2liwiajqce U2ytkownikowi korzystanie z Systemu (np.
system operacyjny, oprogramowanie baz danychJ.
14. Problem normalny (Problem o kodzie wa2no6ci ,,normalny") - nieprawidlowe dzialanie
Systemu Administracyjnego, kt6re utrudnia ale nie uniemo2liwia poprawnego funkcjonowania
Systemu Administracyinego lub jej czq6ci (w tym problemy zwi4zane zGUl iwydrukami).
15. Problem krytyczny (Problem o kodzie waino5ci ,,krytyczny") - nieprawidlowe dzialanie
Systemu Administracyinego, kt6re w pelni uniemo2liwia jego poprawn4 eksploatacjq (w tym
problemy zwiqzane z GUI i wydrukami) np. biqdy w obliczeniach, blgdy w wymianie danych itp.,
wystgpu,Aca na ka2dej stacji roboczej skonfigurowanej do pracy z Systemem Administracyjnym.
16. Serwer - komputer o du2e.i mocy obliczeniowei przeznaczony do obslugi Systemu i slu24cy,
po zainstalowaniu odpowicdnicgo oprogramowania, do gromadzenia iprzetwarzania danych.
17. Siet lokalna - calo56 funkcjonuj4cych u Zamawiaj4cego vzqdzefi komputerowych i
oprogramowania, w tym sieci komputerowe LAN iWAN, serwery, dedykowane stacie robocze,
drukarki wraz z oprogramowaniem systemowym, bazodanowym.
18. Stacja Robocza - komputer klasy PC przeznaczony do pracy w charakterze stanowiska
roboczego umo2liwiaj4cego Uiytkownikom indywidualnym korzystanie z Systemu.
19. System - dziaiaj4cy u Zamawiaj4cego zesp6l system5w informatycznych oraz aplikacji
sktadaj4cy siq z Systemu Administracyjnego, Systemu Cytostatycznego, Systemu
Laboratoryjnego oraz Systemu Szpitalnego.
20. System Administracyiny - dzialajqcy u Zamawia,ECego system informatyczny, kt6rego
producentem jest SIMPLE Sp. z o.o. z siedzibq w Dqbrowie G6rniczei., wspierajqcy procesy
administracyjne i zarz4dcze, skladaj4cy sig z nastqpujqcych modul6w:
- SIMPLE.ERP Finanse i ksiggowo6t
- SIMPLE.ERP lnfo
- SIMPLE.ERP Maj4tek trwaly
- SIMPLE.ERP Obr6t towarowy
- SIMPLE.ERP Personel
- SIMPLE.ERP Serwer raport6w
- SIMPLE.ERP e-Pl'I
- SIMPLE.ERP Obieg dokument6w
- SIMPLE.ERP Jednolity Plik Kontrolny
. SIMPLE,CRM/BPM
- XPRIMER.HRM
-XPRIM ER.ZarzEdzanie aparatura
21. System Cytostatyczny - dzialaj4ce u Zamawiai4cego oprogramowanie BD CATO@
wspierajqce proces obslugi wydawania lek6w cytostatycznych, kt6rego producentem icst Becton
Dickinson Austria GmBH.
22. System Laboratoryiny - dziala.iqcy u Zamawiaj4cego informatyczny system Lab3000,
wspieraj4cy pracQ laboratorium szpitalnego, kt6rego producentem iest INFOPUBLIS I.l ING Jacek
leznach.
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IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia
4.1. 0 udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 siq wykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4

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

4.2.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepis6w:
ZamawiajEcy nie okreSlii warunku w tym zakresie.

4'2.2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 
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23. System Obslugi Zgloszeii - system slu24cy do zglaszania usterek dostarczonego Systemu,
dostqpny poprzcz witrynq internetowa Wykonawcy
24. System Szpitalny - dziala.jqcy u ZamawiajEcego szpitalny system informacyjny
CGM.CLININ El'.H IS oraz radiologiczny system informacyjny z archiwum obrazowym
CCM.NEl'RAAD, dostarczone przez CGMP (CompuGroup Medical polska) w ramach umowy nr
34 /1,2 z dnia 27 stycznia 2 012 r., obejmujqcy nastqpujqce moduly:
- system szpitalny klasy FIIS (CliniNETJ
- system obstugi apteki centralnej (modul systemu CliniN[1'J
- system klasy RIS/PACS (NeIRAAD III
- system endoskopowy (EndollAAD)
- system analizy koszt6w leczenia (SakPRO)
- modul rozliczefi z NFZ (STER)
- Centralny Wgzei Danych radiologicznych (CWT)
25. Umowa - niniejsza Umowa wraz z wszystkimi Zalqcznikami.
26. Usterka - nie bqdqca Blgdem Krytycznym albo Blgdem Blokujqcym, niezdolnoS6 pracy
Systemu Szpitalnego zgodnie z Dokumentacj4 U2ytkownika, zgloszona przez Zamawiaj4cego, a
wczeSniej zweryfikowana wstgpnie pod kEtem zasadnoSci, kt6ra wystqpuje na ka2dej Stacji
Roboczej oraz wynikaj4ca z przyczyn dotyczqcych Systemu Szpitalnego.
27. Usterka Systcmu Cytostatycznego - nie bqd4ce Awari4 lub Blgdem Systcmu
cytostatycznego nieprawidlowe dziatanie systemu cytostatycznego skutkujqce ograniczeniem
w realizacji funkcjonalnoSci Systemu Cytostatycznego, wystgpujEce na kazdej Stacji Roboczej
oraz wynikajqce z przyczyn le2Ecych po stronie Systemu Cytostatycznego.
28. USTERKA Systemu Laboratoryjnego - bi4d w pracy systemu niewpb,.wajqcy na jego
funkcjonalnoSt [np. btqdy w szablonach wydruku, drobne b]qdy funkcjonalne aplikacji)
29. Uzytkownik - Zamawiaiqcy wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi
upowaZniony do korzystania z Systemu.
30. Uiytkownik indywidualny: upowa2niona przezZamawiaiqcego osoba wyznaczona do
obslugi i pracy w Systcmie.

2.2. Wymagany termin platnoSci wynosi 40 dni.
2.3. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladanie ofert czq6ciowfrch.
2.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.
2.5. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkoweJ.
2.6. Zamawiaj4cy nic zastrzega obowi4zku osobistego wykonania przcz wykonawcg kluczowych

czqSci zam6wienia.
2.7.Zamawiai4cy nie przewiduje wymagali, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnicnie na podstawie umowy o pracg].
2.8. Zamawiaj4cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.9. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.10. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

lll,'l'errnin wykonania zam6wienia:
Do 3 0.09.2 019 r.



Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.
4.2.3. zdolnoii techniczna lub zawodowa:

O udzielenic zam6wienia mog4 ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy wykaiqii:
a) dysponujq odpowiednim potencjalem technicznym rv posttrci senvisu

umo2liwiaj4cego r ealizacjQ przedmiotu zam6wienia,
h) dysponu)4 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 specyfikacji, w stosownych sytuaciach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, lub jego czq5ci, polega6 na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6r,v, niezale2nie
od charai<teru prawnego iqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno:iciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodnii Zamawiajzlcemu, 2e realizujEc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbgdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiajEc zobowi4zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji
zam6wienia.
Zamawiaj4cy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa Iub ekonomiczna, pozwalajE na
wykazanie przcz wykonawcg spclniania warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zbada,
czy nie zachod,zq wobcc tcgo podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesicniu do warunk6w dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, wykonawcy mog4 polega6 na zdolnoiciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rycl.r te zdolno6ci s4
\rymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzai siq do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesion4 przez zamawiajEcego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych
zasobriw, chyba 2e za nicudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
.le2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zaL4da, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawraj4cego zastApii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqzai
siq do osobistego wykonania odpowiedniej czQ6ci zam6wienia, jezeli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4 lub ekonomiczn4, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

4.4. W celu occny, czy wykonawca polegaj4c na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w
na zasadach okrcSlonych w art.22a ustawy, bqdzie dysponowai niezbgdnymi zasobami
w stopniu umo2liwiajEcym nale2yte rvykonanie zam6wienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek iqczqcy wykonawcq z tymi podmiotami gwarantuie rzecz),,\,lr'isty dostqp do ich
zasob6w, ZamawiaiEcy wymaga dokument6w, kt6re okreSlaj4 w szcze96lno6ci:
a) zakres dostgpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu;
b) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiot:u, przez wykonawcg, przy

wykony'waniu zam6wienia publicznego;
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego;
dl czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w

udzialu w postgpowaniu dotyczEcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do6wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych wskazane zdolnoSci
dotyczq.

V. Oiwiadczenia lub dol<umenty potwierdzaiEce spelnianie warunk6w udzialu w
postqpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

J',Yt:::



5.1. Do oferty kaZdy wykonawca musi doiqczy6 aktualne na dziefi skladania ofert
oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zatqczniku nr Z i 2a do specyfikacji. Infornracjc
zawarte w o6wiadczeniu bqdq stanowi6 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nic
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postqpowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w o6wiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikac,i sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postqpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postQpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiajqcy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o6wiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziaiu w postgpowaniu.

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 postqpowaniu sklada takze o5wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotyczqce tych podmiot6w.

5.5. ZamawiajEcy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego ofcrta
zostala na.iwyzej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym tcrminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dzieri zlo2enia nastgpujqcych oiwiadczeri lub dokument6w:
5.5.1. OSwiadczenie, 2e Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjalem techniczoyrrl

w postaci serwisu umo2liwiajqcego realizacjq przedmiotu zam6wienia.
5.5.2. Wykaz os6b, kt6re bqda uczestniczyi w wykonaniu zam6wienia wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do5wiadczenia i
wyksztalcenia niezbqdnym do wykonania zam6wienia a talse zakresu
wykonywanych przez nie czynno5ci oraz informacii o podstawie do ich
dysponowania.

5.6. Wyl<onawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe.i informacji,
o ktrirej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiEzany bgdzic do przekazania
Zamawiajqcemu o6wiadczenia o przynale2no5ci lub braku przynale2no5ci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zioieniem
o5wiadczenia, wykonawca moZe przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakt6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie
zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacjq, zastosowanie majE przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich mo2e iqdai zamawiajqcy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzie len ie zam6wienia.

5.8. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiega6 siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23
ust. L ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiQbiorcy prowadzqcy dzialalnoSi w formie sp6iki
cpvilnejJ sq zobowi4zani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.8,2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia
publicznego se zobowiEzani do zloienia w ofercie pelnomocnictwa
ustanawiaiAcego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale VIII specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawiera( umocowanie do reprezentowania w
postgpowaniu lub do reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia umowy.

5.9. KLAUZUT,A TNFORMACYJNA NA pODSTAWTE AR'I. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 7 i2 rozporzqdzenia Parlamenru Europe.jskiego i Rady [UE) 201,6/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplyr,vu takich danych oraz uchylenia
dyrektl,wy 95/46/WE fog6lne rozporzqdzenie o ochronie danychJ (Dz. Urz. tJE L ll9 z
04.05.2015, str. 1), dalej ,,R0D0", informujq, ie: .
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administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei
Beskidzkiei z siedzibq w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marck
Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art.6 ust. 1lit. c RODO w celu
zwi1zanym z w/w postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bQdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacia postqpowania w oparciu o art. B oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,.ustawa I)zp";
Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane, zgodnie z art 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4. lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmu.ie caly czas trwania
umowy;
obowi42ek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotyczEcych jest wymogiem ustawowym okre5lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiEzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre3lonych danych wynikajE z ustawy Pzp;
w odnicsicniu do Pani/l'ana danych osobowych decyzie nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 R0DO;
posiada Pan i/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczqcych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych'";
- na podstawie art. 18 R0DO prawo iqdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
1B ust. 2 RODO xxx;

- prawo do wnicsienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/l)an, Ze przelwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:
- wzwiqzkuzart. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstaw4 prawnA przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art. 5 ust. 1 lit. c RODO.

' Wyjainienie, informacja w q,m zakresie jest wymagana, jeieli w odniesieniu do danego administrotoro lub
podmiotu przetworzojqcego istnieje obowiqzek wyznaczenio inspektora ochrony donych osobowych.

" Wyjoinienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo,e skutkowae zmianq wyniku postQpowania
o udzielenie zomdwienia publicznego ani zmianq postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moie norusza, integrolnoSci protokolu orazjego zalqcznikdw,
"'Wyjoinienie: prowo do ograniczenia przetwarzdnio nie ma zostosowania w odniesieniu do przechowwonia, v,)

celu zapewnienia korzystanio ze lrodkdw ochrony prawnei lub w celu ochrony praw innej osoby lzycznej lub
prawnej, lub z uwagi na woine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub potlstwa czlonkowskiego,
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VI. Informacie o sposobie porozumiewania sig Zamawiajqcego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczef lub dokument6w oraz wsl(azanie os6b uprawnionych rlo
porozumicwan ia sig z wykonawcami

6.1. W niniejszym postqpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje s4
przekazywane faksem lub drogq elektroni cznq. Zawsze dopuszczalna jest forma
piscmna. Je2eli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za po5rednictwem faksu lub przy uZyciu Srodk6w
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drogq elektroniczn4, ka?d,a ze stron na 2qdanie drugicj strony niezwlocznic
potwierdza [akt ich otrzymania.

6.2. Oferta musi byf zlo2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnej wykonawcy sq zobowi4zani wysyla6 b4dZ skladai na

adres: Zesp61 0pieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I pigtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjg w formie faksu wykonawcy s4 zobowi4zani przesyla6 na numer (33)
87Z-31-LL.

6.5. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowa6 na adres:
z ozsu cliab es ki dzl<a(o wo.pl

6.6. Przeslanie l<orespondencji na inny adres Iub numer niZ zostato to okreSlone powyzej
mo2e skutkowai tym, 2e zamawiaj4cy nie bgdzic m6gl zapoznai sig z tre5ciq przekazancj
inforrr.racji we wlaSciwym terminie.

6.7. Wykonawcy mogq zwr6ci6 siq do zamawiajqcego o wyja6nienie tre(ci specyfikacji.
Wyja6nienia tre6ci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bgdq dokon),"wane zgodn\e z
art. 3B ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondencjg w formie elektronicznej. Wnioski
o wyja5nienie tre6ci specyfikacji nale2y przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie tresci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski izapytania nale2y,gkladat do kohca dnia, w kt6rym uply,wa polowa terminu na
skladanie ofert tj. do ........1.1!......0S.2 O f Ar.

6.8. Kontakt w sprawach niezwi4zanych z wyja6nianiem treSci specyfikacji: tel. (33) 872-33-
23- Sabina Steczell Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

Vll. Termin zwiqzania ofertq.
Wykonawca pozostaje zwiqzany zloion4 ofertq przez okres 30 dni od upl),wu terminu
sktadania o fe rt.

VIII. Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq naleZy sporzqdzi6 w.jqzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty naleiy dol4czy( nastgpujEce dokumenty:

8.2.1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania
wykonawcy formularz oferty, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiacego zalqcznik
nr 1 do specyfi kacji.

8.2.2. Podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy zal4cznik nr
1a do specyfikacji. (Zal4cznik winien zawierad wszystkie ewentualne zmiany
wprowadzone w czasie trwania postqpowania).

8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikac.ii ( zatqcznik nr 2 i 2a do
srwz).

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu i zawarcra umowy, je2eli osoba
reprezentujEca wykonawcq w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowainiona do jego reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub
cwidencji dziatalnoSci gospodarczej

8.2.5. Zal4cztik nr 4 - o:iwiadczenie R0D0 t.
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8.3. Wskazanc jcst aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane,est aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane lub w inny spos6b

trwale zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletacji.
8.5. Wszelkie poprawki lub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 byi parafowane wlasnorqcznie przez osobg upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy.

8.5. Wskazane iest aby pierwsz4 stronQ oferty przetargowei stanowii spis treSci zawicraj4cy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rcj dany dokument siq znajduje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawicnie propozycji rozwi4zan alternaty.r,vnych lub wariantowych nie bqdzic
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty zwiAzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykon awca mo1e zloLy6 tylko jednq ofertq.
8.10. ZamawiajEcy nie ujawni informacji stanowiacych taiemnicQ przedsiQbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwei konkurencji, je2eli wykonawca nie
p6iniei niz w terminic skladania ofert zastrzeie,2e nie mog4 one by6 udostqpnione oraz
wykaic, ).c zaslrzcione informacje stanowia taiemnica przedsiqbiorstwa. W takim
wypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czq6ci. Czg56
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawiera6 wszystkie
wymaganc dokumenty okre6lone w specyfikacji, z wyj4tkiem informacji bqdqcych w
ocenie wykonawcy tajemnice przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiqce tajemnicQ
przedsiQbiorstwa powinny byi zloi,one w drugiej czqSci oferty oznaczonei napisem
,,lnformacje zastrzeione". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufno6ci informacji, Zamawiaj4cy nie bierze odpowiedzialno6ci za ewentualne
ujawnienie ich treSci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
85 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmicni6 lub wycofat ofertg przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadl<u zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne
oSwiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w z,w\4zku ze
zmian4. Calo56 powinna by(. zlo2ona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania doqrcz4ce skladania ofert dotyczq r5wniei przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloLyt jednoznaczne piscmnc
o5wiadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otlvarcia ofert Zamawiajacy sprawdzi
skuteczno66 zlo|onego oSwiadczenia w powiEzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacie w niej
zawartc nic zostanE odczytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiaj4ccgo obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiaiqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek rozliczy(. zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sklada.lqc ofertq, winien poinformowa6 Zamawia)4cego, czy
wyb6r oferty bgdzie prowadzii do powstania u zamawiajqcego obowiEzku podatkowego,
wskazujEc nazwq frodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzii do jego powstania, oraz wskazuj4c ich warto6i bez kwoty podatku. fe2eli
zloiono ofertq, kt6rcj wyb6r prowadzilby do powstania u ZamawiajAcego obowiqzku
podatkowcgo zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
najl<orzystnicjszcj ofcrty lub oferty z najnii:,s24 ccnE dolicza sig podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiaj4cy mialby obowi4zek rozliczyt zgodnie z tymi przepisami. W
zwi4zku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcg w ofercie jaho

,,cena brutto" nie moze zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajacy bqdzie mial
obowiqzek rozliczy6.

8.13. Oferte naleiy zloiy( w zamkniQte, kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantuj4cy zachowanie w poufnosci jej zawartoSci oraz zahezp\cczaj4cy jei
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Nazwa i adres wykonawcy
zESP6L OPIEKT ZDROWOI'NEI

DZIAt, ZAMOWIET'I PU gLICZNYCH

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTIPOWANIU NA:

Uslugg obslugi scrwisowej i biei4cego nadzoru nad systemem informatycznym
w Zespole Opieki Zdrowotnei w Suchei Beskidzkici

Nr sprawy: ZOZ.V.01.0 /DZP /65 /18
Nie otwierai przed 18.09.2018r. godz. 10.00*

Dostarcz i do Sel(rctariatu blok C, I I tro

Xw pta,padku Vniary, *nzintt tklatlada ofert nah7t wpitai obowi41aj4E kkttalrU) tenlil
8.14. Wskazane jest, aby wykonawca umie3cil w kopercie zawieraj4cej ofertg r6wnieZ

osobn4 kopertq zawierajqca dokumenty zastrze|one, ie1eli zachodzi przypadek
okrc5lony w punkcie 9.1.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert,
9.1 Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty naleZy skladai w Sekretariacie Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchel ISeskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6Zniej ni2 do dnia
18.09.2018r. godz. 10:00. Oferty zloione po terminie zostanq zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce itermin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbqdzie sig w dniu 18.09.2018r. godz. 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.
Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda informacje okre6lone w art. B6 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiai4cy zamie6ci na stronic internetowej
informacje dotyczace:
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczyi na sfinansowanie zamriwienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty w terminie;
c) ccny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunl<6w platno5ci

zawartych w ofertach.
lnformacje te zostan4 zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniat wszystkie koszty dostawy i podatek VA'l' (z

zastrzezeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji).
10.2. Wszystkie wartoSci cenowe nale2y poda6 w zlotych (z zaokr4glcniem do dw6ch miejsc

po przecinkul.
10.3. W Formularzu oferty nalezy podat cenq brutto [z podatkiem VAl). W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako,,cena
brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT obowiqzuj4cego w Polsce.

10.4. Warto6i oferty jest to suma wszystkich jego skladnik6w, kt6re s4 iloczynem
ilo6ci i ceny jednostkowei netto x stawka VA'I.

l.Occniane l(rytel'ia i ich ranga w ocenie.
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nicnaruszalnoS6 do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedtug
poni2szego wzoru:

XI. Krytcria occny ofcrt, ich znaczcnie oraz spos6b oceny ofcrt.



Kryteria occny Ranga Spos6b ocenv
C ena 6Oo/o Wg wzoru

IloSi dodatkowych
zaoferowanych godzin

serwisowych w trakcie trwania
umowy ( bez abonamentowych)

2Oo/o wg wzoru

Cena brutto osobogodziny
dodatkowych uslug

serwisowych

2Oo/o Wg wzoru

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych krytcri6w

A, Ccna oferty Cnx 100otk. =Cx Ransa 1600lol
CK

gdzie Cn - najni2sza ccna zlo2ona w caloici zam6wienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C - ilo66 punkt6w uzyskanych przez oferenta

B, IloSd dodatkowych zaoferowanych godzin serwisowych w trakcie trwania umowy
( Wymagana ilo56 dodatkowych godzin- 120)

W poni2szej tabeli przedstawiono warto(ci punktowe, jakie przyjmie zamawiaj4cy przelicz.a)4c
punkty oferty dla okreSlonej ilo6ci godzin :

Ilo56 godzin punktowanych

120 godz\n P owyi-ej 720
godzin

Punkty przypisane przez zamawiaiECego

50 100

gdzie :

Ou x 100 ptk. =Ox ranga [20%J
Ow

Ow - najwiqksza ilo56 godzin zlo2ona w caloSci zam6wienia
Ou - iloS6 godzin proponowana przez danego oferenta
O - ilo56 punkt6w uzyskanych przez oferenta

C. Cena I osobogodziny dodatkowych uslug serwisowych
Ch x 100 ntk. =Cxran ga (20o/o)

CK
gdzie : Ch - najnizsza cena 1 osobogodziny zlozonaw calo5ci zam6wienia

Ck - ccna proponowana przcz danego Wykonawcq
C - ilo66 punkt6w uzysl<anych przez Wykonawcq

XII. Informacle o formalno6ciach, fakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze ofcrty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.1. Zamawiaj4cy poinformu je niezwlocznie wszystkich wykonawc6w o:
12.7.7. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj4c nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibg

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem r.tykon],'lvania dzialalnojci
wyl<onawcy, kt6rego ofcrtq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo rnicjsca zarnicszkania i adresy, jezcli s4 mie.iscami wykony.wania dzialalnosci

-,--,.add#q:*Lt



wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty, a tak2e punktacjg przyznan4 ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert ilqczn4 punktacjg,

72.1.2. 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 rriwnowa2noSci lub
braku spelniania wymagari dotycz4cych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

12.1.4. unicwaZnieniu postqpowania
- podaj4c uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informac.je, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 1,2.1.4. zostanq zamieszczone na stronie
internetowej.

12.2. Zamawtaj4cv przeSle umowg wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi
go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

12.3. W przypadku wyboru oferty zloionej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig
o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moi.e 24dat. - przcd zawarcicm
umowy - umowy regulujqcej wsp6ipracA tych wykonawc6w.

Xlll, Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

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

XV. Srottki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie (rodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do sqdu. Szczeg6lowe zasady wnoszenia Srodk6w ochrony prawnej
oraz postqpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreSla Dziai VI ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacji przysluguj4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listg, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zalaczniki:
1, Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2, Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia - zalqczoik nr 1a (czQSC A, B, C i D)
3. OSwiadczenia wykonawcy - zal4cznikw 2,2a
4.Wz6r umowy - zalAcznik rtr 3
5. ZalEcznik nr 4- oSwiadczcnie RODO.
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