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Numer sprawy:  9/PN/18 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

  Dostawa   sprz ętu serwerowego, oprogramowania i wdro żenie e-usług  
 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: 
Poprawa bezpieczeństwa danych medycznych i wdrożenie e-usług dla pacjentów w 

Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o. 
 
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020, Działanie 2.1 Cyfrowe 
Lubelskie 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. 
ul. Peowiaków 1  
22-400 Zamość 
NIP: 922-26-93-037 
REGON:951217536 
www.szpital.com.pl  
e-mail:szpitalniepublicznyzam@wp.pl  
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:00  
Zamawiający udostępnia na wskazanej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia 
wraz z załącznikami do upływu terminu składania ofert. 
 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________ 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu serwerowego, oprogramowania i wdrożenie e-usług 

Dla  Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 
 

2

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1.Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.,  
poz. 1579).  

2.Wartość postępowania przekracza równoważności kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz jej aktów wykonawczych jak również 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1126). 

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów oraz wyboru  najkorzystniejszej oferty  z   zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5 .Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert  częściowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust. 1 pkt 7 
Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. W sytuacji gdy, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania w oświadczeniu (zał. nr 1 do SIWZ) części 
zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę i podania nazwy firmy 
podwykonawcy. ( o ile są znane) 

11.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom, Zamawiający uzna, że całość zamówienia wykona samodzielnie. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, dotyczących podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację części zamówienia.    

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania i wdrożenie e-usług, 
który został podzielony na dwa etapy, mianowicie: 
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Etap I   - sprzedaż wraz z dostawą do szpitala i instalacją  sprzętu w wyznaczonych miejscach: 
a) Serwerów aplikacyjnych, 
b) Serwerów bazodanowych, 
c) Serwera backupowego, 
d) Macierzy dyskowych z dodatkowym modułem dyskowym, 
e) Systemu wirtualizacji z 5 letnim serwisem gwarancyjnym, 
f) Systemu bazodanowego z 5 letnim serwisem gwarancyjnym, 
g) UPSów, 
h) Switchy FC, 
i)  Szafy RACK, 
j)  Oprogramowania antywirusowego, 
k) Licencji na moduł e-Konsultacje, 
l)  Licencji na moduł e-Wyniki 
 
Etap II - usługi polegająca na: 
a) Wdrożeniu modułów e-Konsultacje i e-Wyniki, 
b) Wdrożeniu nowego systemu serwerowego i bazodanowego wraz z dostosowaniem do niego 
aplikacji medycznej z 5 letnim serwisem gwarancyjnym  
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, który to  określa 
przedmiot zamówienia na poziomie wymagań parametrów sprzętowych,  wymagań parametrów 
systemu  oraz warunków gwarancji. UWAGA! WYPEŁNIĆ I ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. 
 
3. Wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia: 
a) Urządzenia: serwery aplikacyjne, serwery bazodanowe, serwer backupowy, macierze dyskowe 
z dodatkowym modułem dyskowym, UPSy, switche FC, szafa RACK muszą być fabrycznie 
nowe, kompletne, oznakowane i gotowe do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i 
inwestycji. Dodatkowo musi być nieużywany, co oznacza, że nie był przedmiotem wystaw i 
prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieodnawialne oraz muszą posiadać znaki, 
certyfikaty, w tym oznakowanie CE, wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa  
b) Do dostarczonych Urządzeń powinna być dołączona kompletna dokumentacja techniczna, 
oraz dokumentacja użytkownika w języku polskim. 
c) Urządzenia, powinny posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie (tj.: kabel zasilający, 
instrukcja, sterowniki itp.) umożliwiające ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i 
posiadanymi cechami. 
d) Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania Urządzeń w taki sposób, aby możliwa była 
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 
e) Elektroniczne licencje na oprogramowanie tj: systemu wirtualizacji z 5 letnim serwisem 
gwarancyjnym, systemu bazodanowego z 5 letnim serwisem gwarancyjnym, oprogramowanie 
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antywirusowe, licencja na moduł e-Konsultacje, licencja na moduł e-Wyniki powinny być 
zarejestrowane u producenta.  
 
4.Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach opisach w opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
b) W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad i 
usterek uszkodzonego sprzętu. 
c) W przypadku gdy ten sam element będzie naprawiany 3 razy, Zamawiającemu będzie 
przysługiwać wymiana tego elementu na nowy, taki sam lub odpowiedni. 
d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wypełnionych kart gwarancyjnych 
jednoznacznie identyfikujących urządzenie 
 
5.W przypadku, gdy Zamawiający podał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy też 
w załącznikach do specyfikacji, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek 
nazwy własne, nazwy producenta, nazwy konkretnego produktu, wskazanie modeli, służyć to 
powinno tylko określeniu pewnego standardu (rodzaju), nie jest celem Zamawiającego wskazanie 
konkretnego rozwiązania. 

6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Poprzez produkt równoważny 
Zamawiający rozumie sprzęt lub oprogramowanie o parametrach technicznych, technologii, 
funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w SIWZ. Przedstawione 
rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów technicznych, technologii, 
funkcjonalności, wydajności i jakości.  

7.Nazwy i kody (CPV) stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
48.82.00.00-2 Serwery 
72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania 
30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe 
48.60.00.00-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  
Etap I-dostawa sprzętu i oprogramowania: do dnia 14.12.2018r. 
Etap II-wdrożenie modułów e-usług i systemu serwerowego: do dnia 15.11.2019r. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA 
 
1. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy:  
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp; 
1.2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika 
to z odrębnych przepisów, Zamawiający nie precyzuje  szczególnych wymagań w tym 
zakresie  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań 
w tym  zakresie 

c) zdolności technicznej lub zawodowej   
       Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie, rozumiane jako jedna 
umowa, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia o wartości nie mniejszej niż 
1 000 000 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto), w zakres którego wchodziła: 

· dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego m.in. 
serwery, stacje robocze, sprzęt sieciowy, 

· dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego działalność 
podmiotu leczniczego w części medycznej w zakresie m.in.: Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej (EDM) i e-usług, 

· migracja danych z systemu medycznego i radiologicznego na nowy klaster 
bazy danych. 

W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, 
Zamawiający przeliczy wartość netto tych dostaw według średniego kursu NBP na dzień, 
w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. 
Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie 
opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej 
tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

 
2.Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny ofert, 
   a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
   podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt 1.2., o ile zostały one określone przez Zamawiającego, mogą oni spełniać 
łącznie, natomiast wykazanie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1.1. musi 
wykazać każdy z Wykonawców. 

 
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec  którego zachodzą przesłanki 
   określone w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 tj; 

• w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1508 ze zm., ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
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Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 535, ze zm.). 

• który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
UWAGA: 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty  
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
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szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 
  udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
10.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki 

cywilne), pod warunkiem załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania ich (uczestników 
konsorcjum, spółki cywilnej) w postępowaniu o to zamówienie publiczne albo do 
reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy o realizację zamówienia, a ponadto 
spełnią poniższe wymagania: 

a) każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum czy spółki cywilnej musi oświadczyć, że 
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 
zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) , 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by stanowiła zobowiązanie wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, 

c)Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania 
ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 
Umocowanie (pełnomocnictwo) musi zostać złożone wraz z ofertą, 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 
1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące 
oświadczenia i dokumenty: 
 
1.1.Do oferty ka żdy Wykonawca  musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w formie jednolitego dokumentu ( JEDZ ) –wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do siwz. W 
postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym  że JEDZ należy przesłać w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia 
podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane 
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny 
wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, by oświadczenie JEDZ podmiotów składających ofertę 
wspólnie, podmiotów udostępniających potencjał oraz podwykonawców składane były przez 
wykonawców w jednej wiadomości przesłanej na adres e-mail podany niżej. 

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta 
elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
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niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.  
Uwaga: JEDZ należy przesłać na adres email:jedz@szpital.com.pl  (format pliku: .pdf, .doc, 
.odt) przed upływem terminu składania ofert 
UWAGA: W przypadku, gdy kwalifikowany podpis elektroniczny pełnomocnika Wykonawcy 
widnieje na przesłanym prze Wykonawcę JEDZ koniecznym jest dołączenie do wiadomości z 
JEDZ pełnomocnictwa podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 
upoważniającą pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy. 

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf,doc,  
odt.  

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie 
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym , 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa 
określone w ustawie (z dn. 05.09.2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
dz. U. z 2016 r. poz. 1579).  

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 
dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub 
skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: 7-Zip) lub 
komercyjnych.  

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (Załącznik nr 1 
pkt. 14), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również 
inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o 
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w 
JEDZ.   

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument 
ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej 
wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz 
nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. 
JEDZ do oferty przetarg nr 8/PN/18).   

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej 
JEDZ. 

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z 
serwera pocztowego zamawiającego.  
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i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w 
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 
dokumentu.  

Pomocnicza instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ 
opracowana przez Urząd Zamówień Publicznych znajduje się pod następującym adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  
 
2.Dokumenty składane na wezwanie Zamawiaj ącego .  
2.1.Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako na jkorzystniejsza w 
przedmiotowym post ępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków u działu w 
post ępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, na wezwanie  Zamawiaj ącego w trybie art. 
26 ust. 1 ustawy Pzp – w terminie nie krótszym ni ż 10 dni, zobowi ązany jest zło żyć 
nast ępuj ące dokumenty : 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu; 
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
5) oświadczenia Wykonawcy o: 

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności, 
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— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne, 
— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zm.) 
(Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz)  

6) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu 
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.(Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 4 do siwz )  
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1.: 
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
4. Dokumenty, o których mowa w  ust. 3 pkt 1) i pkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) lit. a, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust.3. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis ust. 4 stosuje się. 
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w ust. 2.1  pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), w 
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zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis  ust. 4 zdanie pierwsze stosuje się. 
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 
9. Zamawiaj ący wezwie Wykonawc ę, którego oferta została najwy żej oceniona, do zło żenia  
w wyznaczonym, nie krótszym ni ż 10 dni, terminie aktualnych na dzie ń złożenia 
nast ępuj ących o świadcze ń lub dokumentów potwierdzaj ących spełnianie warunków 
udziału w post ępowaniu :  

 
1. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a  

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w raz podaniem ich wartości, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający 
wykonanie co najmniej jednego zamówienia, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla 
jednostki ochrony zdrowia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto (słownie: jeden 
milion złotych brutto), w zakres którego wchodziła: 

• dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego m.in. serwery, stacje 
robocze, sprzęt sieciowy, 

• dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu 
leczniczego w części medycznej w zakresie m.in.: Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
(EDM) i e-usług, 

• migracja danych z systemu medycznego i radiologicznego na nowy klaster bazy danych, 
  oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- 
oświadczenie wykonawcy. (załącznik nr 7 do SIWZ)  

10. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust 1. ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
11. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych 
pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w 
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terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, 
mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniu zamówienia publicznego -odpowiednio, w 
zakresie  dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 
13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty, dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę 
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z 
tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę 
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 
 
VII. INFORMACJE OSPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI . 
 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 
pośrednictwem kuriera lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 
2015 r. poz. 1844 oraz 2016 r. poz. 147 i 615). 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 
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terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 7.6., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 7.6.  
9. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie i przekazany drogą 
elektroniczną na adres Zamawiającego: szpitalniepublicznyzam@wp.pl  
10.Wniosek o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu również w formie edytowalnej na adres: szpitalniepublicznyzam@wp.pl . 
Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 
12.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ 
Zamawiający udostępni na stronie internetowej.  
13. Wszelka korespondencja winna być kierowana na adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z 
o. o. ul. Peowiaków 1 , 22-400 Zamość 
14. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
Elżbieta Bartnik tel. 84-677-50-31, fax. 84-638-51-45 w terminach w godz. pomiędzy 7.30-15.00 
e-mail: szpitalniepublicznyzam@wp.pl 
 
VIII. WADIUM. 
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości: 49.200,00zł., słownie: czterdzieści 
dziewięć tysięcy dwieście złotych. 
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w 
art. 45 ust. 6 Pzp: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.Dz.U. z 2016r 
poz.359)  
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu 
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: PEKAO S.A. O /Zamo ść 
nr konta: 43 1240 2816 1111 0010 0428 7945 z zaznaczeniem: „ WADIUM – Dostawa sprz ętu 
serwerowego, oprogramowania i wdro żenie e-usług, Nr sprawy 9/PN/18”.  
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 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  
5.Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 
(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 
nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 
.3. lit. b) – e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 
7.Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN 
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.  
8.Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) – e) SIWZ (w 
formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach 
określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN 
w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów 
średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.  
9.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których 
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi 
wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania i wdrożenie e-
usług: 9/PN/18.” 
10. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. lit. b) – e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 
Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, 
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 
11.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka 
form, o których mowa w pkt 8.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa-
niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  
12.Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium będą zgodne z art. 46 ustawy Pzp 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
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jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTAWANIA OFERTY. 

1.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 
składania oferty w postaci elektronicznej. 
Oferta powinna zawierać: 

• wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 
• wypełniony formularz opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).  

Brak powyższych załączników spowoduje odrzucenie oferty. 
• pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 
dokumentów  

• kopie dowodu potwierdzającego opłacenia wadium 
2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  
3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
4.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i 
trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - 
poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem 
czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania 
poprawki.  
6.Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 
7.Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
8.Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne 
opakowanie musi zawierać oznaczenie: 
 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „ Dostawa sprz ętu serwerowego, oprogramowania i 
wdro żenie e-usług, Nr sprawy 9/PN/18”.  

 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 
9.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
10.W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
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Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na „ Dostawa sprz ętu 
serwerowego, oprogramowania i wdro żenie e-usług, Nr sprawy 9/PN/18”. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy.  
11.W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Dostawa sprz ętu 
serwerowego, oprogramowania i wdro żenie e-usług, Nr sprawy 9/PN/18”.  

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

12.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W 
takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie mo że zastrzec nazwy 
(firmy) oraz jego adresu, a tak że informacji dotycz ących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno ści zawartych w jego ofercie.  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

1.Miejsce i termin składania ofert:  
 Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość  
a) Dział Obsługi Szpitala , pok. 222. budynek administracji ,  
b) termin składania ofert: do dnia 05.09.2018r ., do godz. 10:00  
2.Miejsce i termin otwarcia ofert:  
a) miejsce otwarcia ofert: sali konferencyjnej budynek administracji, II piętro w Zamojskim 
Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość   
b) termin otwarcia ofert: w dniu 05.09.2018r. o godz. 10:15  
3.Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. 
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem 
według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 
4.Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  
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5.Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane 
będą w pierwszej kolejności.  
6.Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 
7.Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1.Cena oferty to całkowite wynagrodzenie nale żne Wykonawcy . Cenę należy podać w złotych 
polskich. Za cenę uważa się cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), to jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, 
którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia; 
przy czym w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym; zmiana stawki podatku od towarów i usług nie ma 
wpływu na cenę. 
 
2.Sposób obliczenia ceny: 

● Ceną ofertową jest wartość brutto całego przedmiotu zamówienia (za etap I i II) 

● Cena oferty powinna zawierać całość kosztów związanych z realizacją zamówienia (m.in. cło, 
koszt dostawy) oraz należny podatek VAT (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku 
VAT).  

● Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. 

● Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze 
(nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). 
 
3.Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 
poz.1579. ze zm.)jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, co znajduje 
odzwierciedlenie w Formularzu ofertowym- zał. nr 1 do SIWZ. 
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XIII. KRYTERIA OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu 
(wadze): 
 
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cen ofertowa brutto* 60% 

2 Funkcjonalność- jakość** 40% 
 
 
*- ocenie będzie podlegała cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w formularzu 
ofertowym 
**- ocenie będzie podlegał opis parametrów  wypełnionych prze wykonawcę w formularzu –opis 
przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 
 
2.Zamawiający dokona badania i oceny ofert ważnych, zgodnych z opisem przedmiotu 
zamówienia według następujących wzorów i zasad: 
 
Kryterium – cena ofertowa brutto (C) : wzór C= (Cn/Co)x 100x 60% 
 
Gdzie: 
C- przyznane punkty w kryterium „cena ofertowa brutto” 
Cn-najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert 
Co- cena oferty ocenianej (brutto) 
Najkorzystniejsza oferta w tym kryterium otrzyma maksymalnie 60 punktów. 

            
Kryterium –Funkcjonalność (jakość) (J) 
W kryterium oceniana oferta otrzyma punkty na podstawie parametrów przyjętych do oceny 
jakości określonych w załączniku nr 2 wg wzoru: 
 
Kryterium – Funkcjonalność- jakość (J) : wzór J= (Jo/Jn)x 100x 40% 
 
Gdzie: 
J- przyznane punkty w kryterium „jakości” 
Jo- ilość punktów  badanej oferty 
Jn- największa ilość punktów przyznana za jakość 
 
Sposób liczenia ko ńcowej ilo ści punktów oferty. 
Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Punkty 
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wybrana zostanie oferta, która 
spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i uzyskała największą liczbę punktów. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  
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XIV. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO. 
 
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana 
 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia wykonania umowy. 

XVI. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi  Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
XVII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUG UJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 
1.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
2.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  
3.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu.  
4.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia.  
5.  Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.  
6.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej.  
7.  Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  
9.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego.  
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie. 
11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  
 
XVIII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TRE ŚCI OFERTY, 
NA PODSTAWIE  KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY. 
 
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy określa projekt umowy stanowi ący Zał ącznik nr 6 do SIWZ. 
 
XIX. Klauzula Informacyjna RODO  
 
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o., 

ul. Peowiaków 1, Zamość, 22-400, tel. 84 677 50 00 
� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa  sprz ętu serwerowego, oprogramowania i 
wdro żenie e-usług ;  

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 
XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze. 
 
XXI. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1  – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2  - Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry 
Załącznik nr 3  - Oświadczenie Wykonawcy 
Załącznik nr 4  - Oświadczenie dot. grup kapitałowych 
Załącznik nr 5  - JEDZ 
Załącznik nr 6  - projekt umowy 
Załącznik nr 7  - projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
 
 
 
 
 
Zamość, 2018-07-30 
                                                                                               Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

                                                                                                                             
…………….………...................... 

                                                                                                                                                    Prezes  
                                                                                                                    Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. 

                         mgr inż. Mariusz Paszko 

 


