
 

 

 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY 

03-709 WARSZAWA, UL. J. SIERAKOWSKIEGO 13 

________________________________________________________ 

 
Numer referencyjny: 
        ZP/12/2020 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

zwana dalej: „SIWZ” 

 

 

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego  

w trybie Przetargu Nieograniczonego na zadanie pod nazwą: 

 

 

 

DOSTAWA I WDROŻENIE eUSŁUG I OPROGRAMOWANIA  
DLA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO  

WRAZ Z USŁUGĄ MIGRACJI DANYCH DO NOWEGO ŚRODOWISKA 
BAZODANOWEGO ORAZ DOSTAWĄ NIEZBĘDNEJ  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług  w podmiotach 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” 

 
 

 

 

 

Warszawa, dnia 04.09.2020 roku  
 



 

 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Przetarg Nieograniczony powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: 
„Dostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych 

do nowego środowiska bazodanowego  oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej  
dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego  Szpitala Okulistycznego 

w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”” 
 

Nr referencyjny: ZP/12/2020 
 

S t r o n a  | 2 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 

03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13 

Biuro Zamówień Publicznych - tel. 22 511 63 06; fax (511 63 16); e-mail-zampub@spkso.waw.pl 

Godziny pracy: 730 – 1500 od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej: www.spkso.waw.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp” – t.j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843) o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem  

ZP/12/2020. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we 

wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu elektronicznej Platformy Zakupowej eb2b, 

zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://spkso.eb2b.com.pl 

5.     Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami    

         korzystania z elektronicznej Platformy Zakupowej eb2b, Wykonawca winien skontaktować się        

         z eB2B Service Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kiedacza 30D, 02-776 Warszawa), 

         Wszelkich informacji i wyjaśnień udzieli każdy pracownik  helpdesku eB2B; numery telefonów   

         helpdesku dostępne są w stopce systemu, e-mail helpdesk@eb2b.com.pl  

6.     Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego 

Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska 

bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej w Projekcie 

http://www.spkso.waw.pl/
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„Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez 

Ministra Zdrowia” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „SOPZ”) zawarto w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

4. Przedstawione w szczegółowym opisie (Załącznik nr 3 do SIWZ) parametry przedmiotu 

zamówienia, stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. 

Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżenie 

wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń.  

5. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu równoważnego w odniesieniu do opisu przedmiotu 

zamówienia tzn., że zaoferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub wyższych 

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.  

6. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, itp. (jeśli takie się 

pojawiły) – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia. We 

wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia 

wskazano nazwy materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie 

wymienione z nazwy materiały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, służą wyłącznie 

określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach użytkowych  

i jakościowych. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie 

je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań 

technicznych zawartych w załącznikach do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić  

w ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu. Ciężar udowodnienia równoważności 

jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą  

o gorszych niż wskazane w załącznikach do SIWZ minimalnych wymaganiach jakościowych. 

7. Ewentualne zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów użyto jedynie  

w celu przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają 

na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie 

gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie  

„lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie 

materiałów gwarantujących realizację zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 

Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości 

przedmiotu zamówienia, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. 
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8. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał 

Przedmiot Zamówienia za pomocą NORM, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia. 

9. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, dotychczasowemu Wykonawcy, w myśl  

art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 

17. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy Pzp., posłużył 

się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

Kod Nazwa 

72263000-8 Usługi wdrażania oprogramowania 

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 

30237100-0 Części komputerów 

30237200-1 Akcesoria komputerowe 

35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 

 

18. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, spełniają przez oferowane dostawy wymagania 

określone przez Zamawiającego w dalszej części SIWZ. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

Termin realizacji całości Przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 270 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

1.3. zdolności technicznych lub zawodowych: 

A. w zakresie doświadczenia: 

Warunek udziału w postępowaniu będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie  

co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wdrożenie lub modyfikacja 

systemu klasy HIS obejmujące swoim zakresem co najmniej jeden z następujących 

obszarów funkcjonalnych: dokumentację medyczną, ordynację lekarską, zlecenia 

medyczne, zakażenia szpitalne, aptekę, kalkulację kosztów procedur, rachunek kosztów 

leczenia, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto, w tym wartość 

dostarczanego sprzętu była nie mniejsza niż 700 000,00 zł brutto. 

B. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Warunek udziału w postępowaniu będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

skieruje do realizacji zamówienia, osoby zdolne do realizacji zamówienia (Personel 

Kluczowy Wykonawcy) spełniające wymagania określone poniżej: 

a)    Kierownik zespołu Wykonawcy 

-     posiada certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2, AgilePM lub      

      równoważny lub dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych w 

specjalności: zarządzanie projektami, 

-    brał udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w podmiocie 

wykonującym działalność leczniczą na stanowisku kierownika projektu lub 

kierownika zespołu realizującego wdrożenie. 
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b)  Specjalista w zakresie wdrażania systemów informatycznych 

-    brał udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w podmiocie 

wykonującym działalność leczniczą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń lub 

równoważnym*.(*przez stanowisko równoważne do „stanowiska specjalisty ds. 

wdrożeń” Zamawiający rozumie stanowisko, na którym zatrudniona jest osoba 

zajmująca się wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych (np. HIS, 

LIS, RIS, CMMS, ERP), w podmiotach wykonujących działalność leczniczą). 

c)  Specjalista ds. baz danych 

-    posiada co najmniej 2 - letnie doświadczenie w administrowaniu bazą danych oraz 

tuningu silnika bazy danych dla oferowanego systemu HIS; 

1.3.1. Informacje dotyczące łączenia ról Personelu Kluczowego Wykonawcy: 

1)     Zamawiający nie dopuszcza łączenia roli Kierownika Projektu z innymi rolami. W 

przypadku pozostałych osób możliwe jest łączenie ról spośród wyżej określonych, 

pod warunkiem spełnienia wszystkich wyspecyfikowanych dla nich wymagań. 

2)     Informacje w zakresie równoważności certyfikatów: Certyfikaty wskazane jako 

wymagane dla danego specjalisty mogą być zastąpione certyfikatami równoważnymi. 

Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do 

zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako: 

a)  analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy certyfikat 

(np. zarządzenie bazami danych, testowaniem, administracją bazami danych, 

programowanie, etc.), 

b)  analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, 

ekspert), 

c)  analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania 

danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej 

liczbie projektów w danej roli, etc.), 

d)  uzyskanie certyfikatu potwierdzone jest egzaminem, o ile był wymagany. 
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e)  Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot 

zależny od Wykonawcy. 

1.3.2     Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania 
zamówienia - rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane 

na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy 
nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej 

działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). 

  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp, 

2.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określonego w ust. 1 pkt 1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, warunek określony  

w ust. 1 pkt. 1.2. i 1.3. przynajmniej jeden z Wykonawców przystępujących wspólnie. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający 

przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP 

obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy 

waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego 

dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PKT 1 USTAWY PZP. 

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wykluczy Wykonawcę 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,  
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z wyjątkiem 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU    
       WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, POTWIERDZENIA      
       SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRZEZ   
       OFEROWANE DOSTAWY. 

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  

Oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki określone w SIWZ, sporządzone 

zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, zwanego 

dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia lub „JEDZ”. JEDZ przygotowany 

wstępnie przez Zamawiającego dla niniejszego postępowania stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

Wykonawca może wykorzystać w ,,JEDZ” nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym 

dokumencie ,,JEDZ”, złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne 

wykorzystanie „JEDZ” dostępny jest pod adresem https://espd.uzp.gov.pl. 

Jednolity europejski dokument zamówienia – stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ, który 

będzie stanowił wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu 

wykonawca ogranicza się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 

kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z 

pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. 

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na Platformie Zakupowej pod adresem 

https://spkso.eb2b.com.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.spkso.waw.pl,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

https://spkso.eb2b.com.pl/
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 Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oraz w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,  

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.  

W przypadku gdy w prowadzonym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca 

może odstąpić od złożenia ww. dokumentu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży  

ww. dokumentu z zachowaniem terminu określonego w art. 24 ust. 11, Zamawiający, wezwie do 

uzupełnienia tego dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wyłącznie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona. 

3. Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni, nw. dokumentów  

i oświadczeń, aktualnych na dzień ich złożenia (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy): 

3.1.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, 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. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5 do SIWZ 

2)     wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,      

              w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na   

              temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia   

              niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych   

              przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.   

                            Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 6 do SIWZ 
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3.2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

2) 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 Pzp; 

3) oświadczenia o braku wydania wobec Wykonawcy 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 lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do SIWZ. 

4) oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do SIWZ. 

5) 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. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 7 do SIWZ. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3, pkt 3.2: 

4.1. ppkt 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; 
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4.2. ppkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1. i pkt 4.2., powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. 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. 4, 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. 5 stosuje się. 

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. 3 pkt 3.2. ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 

4.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 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. 5 stosuje się. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3.2. ppkt 1)-4). 

9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę ,,JEDZ” lub dokumentów zawierających dane wyrażone  

w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP 

obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy 

waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego 

dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(22(a))&cm=DOCUMENT
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VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – KONSORCJUM        
        /SPÓŁKA CYWILNA. 

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają ,,JEDZ”. Dokumenty te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz  

dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.2. składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty i oświadczenia, 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa odpowiednio Wykonawca 

/Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w Rozdziale V SIWZ. 

3. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej 

funkcji, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców 

występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

4. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5. Oferta konsorcjum musi zawierać informacje o wszystkich firmach wchodzących w skład 

konsorcjum. 

 

IX. WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH   

      POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. 

1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2. 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 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego 



 

 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Przetarg Nieograniczony powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: 
„Dostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych 

do nowego środowiska bazodanowego  oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej  
dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego  Szpitala Okulistycznego 

w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”” 
 

Nr referencyjny: ZP/12/2020 
 

S t r o n a  | 13 

 

części, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  

3. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej określa w szczególności: 

3.1. zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów; 

3.2. sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów, przy wykonywaniu 

zamówienia; 

3.3. zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3.4. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na 

którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający, w określonym terminie zażąda, aby Wykonawca:  

4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  

4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

5. Wykonawca składa JEDZ dotyczące podmiotów, na których zasoby się powołuje, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z postepowania oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, z zastrzeżeniem, 

że powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

7. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien 

wypełnić Część II sekcję D JEDZ oraz wskazać firmy podwykonawców, o ile są mu znane. 

Wykonawca zobowiązany jest również wskazać w ofercie te części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

8. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona zmiany albo zrezygnuje  

z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty” oraz „Formularza cenowego”. 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost  

z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, stanowiącej 

Załącznik nr 9 do SIWZ. 

3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już 

uwzględnione w cenie oferty.  

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 

6. Cena oferty winna być wyrażona w PLN brutto. 

7. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z polskim 

systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki równe lub powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.  

8. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.  

9. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT.  

10. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. 

 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów: 

2. . Kryterium Waga [%] Maksymalna liczba punktów 

1. Cena 60 % 60,00 

2. Gwarancja dot. eUsług 20 % 20,00 

3 Skrócenie czasu realizacji zamówienia 20 % 20,00 

 Razem 100 % 100,00 

 

1.1. CENA        – 60 % 
Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru: 

Cena najtańszej oferty brutto  
Cena =                                                                    x 60  

Cena badanej oferty brutto  
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1.2 GWARANCJA DOT. eUSŁUG                                                                       – 20 % 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

a) przedłużenie minimalnych terminów gwarancji opisanych w Rozdziale III SOPZ  (odnoszące się 
wyłącznie do eUsług) o 12 miesięcy – 20 pkt 

b) nieprzedłużenie minimalnych terminów gwarancji opisanych w Rozdziale III SOPZ w 
odniesieniu do eUsług –  0 pkt  
 

1.3. SKRÓCENIE MAKSYMALNEGO WYMAGANEGO CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 20 % 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

a) brak skrócenia maksymalnego 270-dniowego czasu realizacji zamówienia - 0 pkt 

b) skrócenie łącznie o 15 dni maksymalnego 270-dniowego czasu realizacji zamówienia – 10 pkt,  

c) skrócenie łącznie o 30 dni maksymalnego 270-dniowego czasu realizacji zamówienia – 20 pkt. 

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów 

może osiągnąć oferta wynosi 100 punktów.  

4. Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

5. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 20 000,00 PLN. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 
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4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego: 

56 1130 1017 0020 1472 8820 0004 z adnotacją: „wadium do przetargu nieograniczonego:  

nr postępowania ZP/12/2020”, a dowód wniesienia wadium zamieścić wraz ofertą na 

Platformie w formie załącznika. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu 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. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest załączenie do 

oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem 

wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Zamawiający. 

7. Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych nieodwołalnych, na pierwsze pisemne 

żądanie, z ważnością na określony termin związania ofertą) należy złożyć w formie elektronicznej 

podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do jego 

wystawienia (wystawców dokumentu) w formie umożliwiającym Zamawianie odczyt dokumentu 

(Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). 

Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania oferty. 

Zamawiający ponadto wprowadza klauzulę zabronioną w przypadku wnoszenia wadium w 

formach niepieniężnych: Gwarancja/poręczenie nie może zawierać w swojej treści niniejszego 

zapisu: „gwarancja/poręczenie wygasa w przypadku, gdy oryginał gwarancji/poręczenia zostanie 

zwrócony Gwarantowi przed upływem terminu obowiązywania gwarancji/poręczeń” – za 

wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. Zwolnienie Gwaranta, przed 

upływem terminu ważności gwarancji/poręczeń, z zobowiązań wynikających z udzielonej 

gwarancji może nastąpić pod warunkiem otrzymania oświadczenia beneficjenta/Zamawiającego  

o zwolnieniu Gwaranta ze wszelkich zobowiązań. 

8. Wadium musi być ważne przez okres związania ofertą. 
9. Warunki zatrzymania i zwrotu wadium określone są w art. 46 ustawy. 

 

XIII. Termin związania ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  
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XIV. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej 
dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, „Platforma” 
lub System) i pod nazwą  postępowania:  

DOSTAWA  I WDROŻENIE eUSŁUG I OPROGRAMOWANIA DLA SZPITALNEGO SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO WRAZ Z USŁUGĄ MIGRACJI DANYCH DO NOWEGO ŚRODOWISKA 

BAZODANOWEGO ORAZ DOSTAWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   
w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych 

przez Ministra Zdrowia” 

2.   W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja       

      postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu   

      polecenia „Pobierz”. 

      W celu pobrania kilku wybranych lub wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać   

      polecenie „Pobierz paczkę”, lub odpowiednio „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 

3.   Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie   

       rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej,  akceptuje   

       warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie    

       internetowej https://spkso.eb2b.com.pl oraz uznaje go za wiążący. 

4. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu, 

tj.: 

1) W zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera 

niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” 

przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy Wykonawca nie 

posiada konta na Platformie - lub panelu logowania użytkownika do Systemu; 

2)   Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, i akceptacji rejestracji przez administratora   

      systemu Wykonawca otrzymuje e-maila z hasłem dostępowym informującego, że może   

      dokonać pierwszego logowania do Platformy; 

3) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu.  

      Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest   

      automatycznie akceptowane przez System; 

       4)  Wykonawca składa Ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów   

             (załączników) określonych w SIWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym   

             (UWAGA: dokumenty i oświadczenia podpisywane są poza Platformą, wykonawca   
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             wykorzystuje w tym celu własne oprogramowanie do składania kwalifikowanych podpisów   

             elektronicznych, udostępnione wykonawcy przez dostawcę usług zaufania, u którego nabył   

             podpis) poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma   

             zostać wczytany; Wykonawca opisuje załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

             W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w treści dokumentu, Wykonawca   

             zaznacza polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika   

             następuje poprzez polecenie „Zapisz”.   

             Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Plik został   

              wczytany”.    

Po zapisaniu, plik jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił 

niewłaściwy plik może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń”. 

       5)  Wykonawca składa Ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do   

              momentu odszyfrowania ofert przez Zamawiającego, który następuje po upływie terminu 

otwarcia ofert; 

       6)  Wykonawca może także samodzielnie wycofać złożoną przez siebie Ofertę.  

             W tym celu w zakładce „Załączniki” należy skorzystać z polecenia „Usuń”, zaznaczając   

             uprzednio wybrany przez siebie plik z Ofertą. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w 

sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1320 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, określa następujący dopuszczalny format 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

1) Dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES; 

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „.pdf”, wtedy należy 

użyć podpisu w formacie XAdES. Stosując format XAdES wykonawca może wybrać dwa typy 

podpisu: wewnętrzny (podpis zawiera się w tym samy pliku co podpisywana treść) lub zewnętrzny 

(podpis zawiera się w oddzielnym pliku). W przypadku podpisu wewnętrznego, plik podpisu 

będzie zawierał również treść podpisywanego dokumentu, natomiast w przypadku podpisu 

zewnętrznego, plik podpisu będzie zawierał tylko informacje o podpisie, Wykonawca wówczas 

zobowiązany jest dołączyć w postępowaniu oryginał dokumentu wraz z podpisanym plikiem. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo – 

aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 
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2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel 

IV 2GHZ lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich 

nowsze wersje; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10.0.; 

4) włączona obsługa JavaScript; 

5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. 

7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty przesyłanych 

danych, tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach danych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne: w szczególności w formacie pdf. 

8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu 

odbioru danych, tj.: 

1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, nie jest widoczny dla 

Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna 

jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 

2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 

elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu 

w kolumnie „Data przesłania”. 

9. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. 

10. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce 

„Pytania/ Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz”. 
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UWAGA – Dla ułatwienia przy udzielaniu odpowiedzi i wyjaśnień wszelkie wnioski i pytania 
dotyczące przedmiotu zamówienia przesłane w wersji PDF  należy przesłać również w wersji 
edytowalnej (!) 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu 

modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zwierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

Uwaga: 

W przypadku wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów po otwarciu ofert, 

załączniki należy dodać do udzielanej odpowiedzi na platformie a nie dodawać ich w zakładce 

„Załączniki”. 

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja 

składana w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami musi być sporządzona 

w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

13. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

pytania kierowane do Zamawiającego. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej, na adres 

wskazany poniżej, z zastrzeżeniem, że dokumenty, o których mowa w Rozdziale XV ust. 3 i 5, 

składane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy. 

15. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Wiesława Bugalska 

e-mail: zampub@spkso.waw.pl 
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XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem 

Platformy.  

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione do podpisania oferty. 

3. Oferta elektroniczna, na którą składa się:  

1) Formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ  

2) Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ  

3)  Dokumenty szczegółowo opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ /w celu potwierdzenia, że    

 oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z    

 § 13 ust. 1 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 ze zm./ ,  

4) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz podwykonawców,  

sporządzone są oraz opatrzone (każdy z nich) kwalifikowanym podpisem elektronicznym poza 

Platformą, zamieszczone na Platformie w formie załącznika. Wyżej wymienione dokumenty nie 

podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy i niedopuszczalnym jest ich złożenie w 

innej formie niż przewidziana powyżej. 

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z 

innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo winno być podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza.  

5. Oświadczenie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) składane jest w oryginale  

w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

6. Pozostałe dokumenty, oświadczenia, i wykazy, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 i 3, oraz 

zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2, składane lub uzupełniane na wezwanie 

Zamawiającego są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,  

z zastrzeżeniem ust. 9.  
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7. Dowód wniesienia wadium należy złożyć zgodnie z dyspozycjami zawartymi w Rozdziale XII. 

8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych 

w tym pliku. 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenia za zgodność z 

oryginałem dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. W przypadku dokumentów pobranych samodzielnie przez Zamawiającego ze wskazanych przez 

Wykonawcę baz danych, o których mowa w art. 26 ust. 6 ustawy, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia tych dokumentów na język polski. 

13. Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia do 

wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca nie później niż w terminie 

składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.) oraz zobowiązany jest do 

jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak 

stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości 

dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą 

stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa. 

14. Sposób przekazania dokumentów za pośrednictwem Platformy: 

14.1. Dokument stanowiący treść oferty: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 

pozostałe dokumenty, wymagane do złożenia wraz z ofertą, opatrzone kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym poza Platformą, należy załączyć do Platformy poprzez kliknięcie 

przycisku „Dodaj załącznik” w zakładce „Załączniki”. 

14.2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone poprzez kliknięcie przycisku 

„Dodaj załącznik” zaznaczając polecenie: „Załącznik stanowiący tajemnicę 

Przedsiębiorstwa”; 

14.3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawca może załączyć 

następująco: 

           należy wejść poprzez przeglądarkę internetową do serwisu ESPD, gdzie Wykonawca ma   

           możliwość uzupełnienia oświadczenia i poprzez kliknięcie przycisku „Eksportuj” pobrać i   

           zapisać oświadczenie na swoim komputerze, a następnie podpisać plik kwalifikowanym   

           podpisem elektronicznymi załączyć do Platformy w następujący sposób:  wybieramy   

           zakładkę „Załączniki”, następnie klikamy przycisk „Dodaj załącznik”, następnie wciskamy   

           przycisk „Wybierz plik”,  otworzy się okno gdzie będzie możliwość wyboru wcześniej   

           zapisanego na komputerze pliku JEDZ, potwierdzamy operację klikając przycisk „Zapisz”.   

           Po zapisaniu plik jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany (możliwość otworzenia pliku   

           dostępna będzie dopiero po odszyfrowaniu ofert przez organizatora). Zaznaczając plik i   

           klikając na polecenie „Usuń” plik zostanie usunięty. Klikając „Dodaj komentarz” istnieje   

           możliwość dodania komentarza do poszczególnego załącznika. 

16. Pozostałe dokumenty, oświadczenia składane lub uzupełniane na wezwanie Zamawiającego 

powinny zostać złożone po wejściu w zakładkę „Pytania/ Informacje” poprzez polecenie „Dodaj 

pytanie / komentarz”. 

15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  

pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie polecenia „Usuń” zaznaczając wcześniej 

odpowiedni plik w zakładce ”Załączniki”. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie 

może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

16. Platforma nie dopuszcza złożenia oferty po terminie. 

 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT. 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2020 r., o godzinie 09:30 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2020 r., o godzinie 10:00 
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3. Otwarcie ofert następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie złożonych za pośrednictwem 

Platformy ofert. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się pod adresem: 

         Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny – 03-709 Warszawa, ul. Józefa   

         Sierakowskiego 13 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE      

          OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY, WZÓR UMOWY. 

1. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej 

wezwie wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie. 

2. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie wynika uprawnienie do podpisania 

umowy, wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia takiego dokumentu przed 

podpisaniem umowy. 

3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

4. W przypadku gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne 

Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu („Lidera”), ustanowionego wspólnie przez 

podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie Lidera będzie określone w formie 

pisemnego upoważnienia, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca 

upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania 

rachunku, na który zapłata ma  nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie 

obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty 

wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej 

wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób  zwalnia Zamawiającego z 

długu wobec Wykonawcy. 

5. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.  
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XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej: 

"Zabezpieczeniem" w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.    

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Wykonawca może wnieść Zabezpieczenie z uwzględnieniem art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  

w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego  nr 56 1130 1017 0020 1472 8820 0004 z dopiskiem „Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy Nr ref: ZP/12/2020. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet Zabezpieczenia.  

5. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wykonawcy.  

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwróci 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% 

wysokości Zabezpieczenia.  
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10. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, przy czym 

przyjmuje się, że w niniejszym postępowaniu okres rękojmi na roboty budowlane wynosi 5 lat. 

Do tego zostaną dostosowane zasady zwrotu zabezpieczenia.  

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU   

        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. 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 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. 
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8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 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. 

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia;  

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu 

VI ustawy. 

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu 

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.) jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

XX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

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), zwanej dalej 

RODO, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Samodzielny Publiczny 

Kliniczny Szpital Okulistyczny 

1)  (dane kontaktowe zawarte zostały w Rozdziale I); 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na 

adres kjastrzebski@spkso.waw.pl; lub listownie na adres: Samodzielny Publiczny Kliniczny 

Szpital Okulistyczny – 03-709 Warszawa, ul. J.Sierakowskiego13 z dopiskiem „Inspektor 

Ochrony Danych”;  

mailto:kjastrzebski@spkso.waw.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego;  

4) 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; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 

4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO2;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO  

c) 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. 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
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2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu.  

Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO3, w szczególności obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 

osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).  

3. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 

5 RODO.  

4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymienione obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 

w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie Wykonawcy do 

złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu 

przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 10 do SIWZ 

5. Mając na uwadze procedowanie powyższych regulacji, Wykonawca zobligowany jest do złożenia 

oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, celem wypełnienia przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych do niej wydanych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 

r., poz. 1145 z późn. zm.). 

 

ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ: 

 Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 

 Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 

 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ; 

                                                 
3 rozporządzenie 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).   
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 Oświadczenie na brak podstaw wykluczenia Wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ; 

 Wykaz usług wykonanych – załącznik nr 5 do SIWZ; 

 Wykaz osób – załącznik nr 6 do SIWZ; 

 Informacja dotycząca grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ; 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ; 

 Wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ; 

 Informacja dotycząca RODO – załącznik nr 10  do SIWZ 

 
 

Warszawa, dnia 04.09.2020 roku  

 

                                 SIWZ zatwierdził: 

                                                                                                                             Dyrektor Szpitala 

                                                                                                             Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik 


