
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

  

 

„Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. 
ul. Kleeberga 2 
08-110 Siedlce 

Tel: 25 644 07 40, Fax: 22 785 00 01 

REGON: 710529892 
NIP: 8212025575 
KRS: 0000036205 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2017 z dnia 11.01.2017 r. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece 

nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, 

Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. zaprasza do składania 

ofert na realizację projektu „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad 

pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza”  

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

„Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, Telefon: + 48 25 6440740, 

Fax: + 48 25 785 00 01, REGON: 710529892 NIP: 821-20-25-575, e-mail: biuro@centrum.med.pl   

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sprzętowej, oprogramowania i 

oprogramowania standardowego wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej na potrzeby projektu 

„Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego 

Mazowsza”. 

2. Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach pełni funkcję lidera projektu 

„Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego 

Mazowsza”, realizowanego w ramach działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza”, 

Typ projektu „e-zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).  

3. Celem projektu jest zwiększanie liczby oraz jakości usług, udostępnianych w formie elektronicznej 

z zakresu e-zdrowia, które jest traktowane jako priorytetowa e-usługa na Mazowszu. Informatyzacja 

służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, 

dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa jest 

priorytetem w planie inwestycyjnym Wnioskodawcy. Projekt został rozszerzony o wdrożenie: e-rejestracji, 

e-diagnostyki, e-recepty, e-skierowania,  e- poradników medycznych, e-tabletkę, e-kontrahenta. 

4. Cele szczegółowe: 

 optymalizacja procesu obsługi pacjenta,  

 usprawnienie funkcji gromadzenia danych i informacji,  

 optymalizacja procesów wewnętrznych w placówkach Zamawiającego i efektywne zarządzanie 

zasobami,  

 przyspieszenie dostępu do danych i informacji,  

 poprawa efektywności funkcjonowania placówki Zamawiającego,  

 rozwój kompetencji kadry Zamawiającego,  

 zwiększenie bezpieczeństwa informacji,  

 skrócenie czasu obiegu dokumentów w placówce Zamawiającego,  

 ochrona środowiska poprzez zaniechanie dokonywania wydruków papierowych i ograniczenia 

ilości dokumentacji papierowej, 

 wprowadzenie innowacyjności procesowych poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych.  

mailto:biuro@centrum.med.pl
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5. Zakres niniejszego zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.  

6. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancję na warunkach określonych w załączniku 

nr 1 oraz załączniku nr 2 do SIWZ.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Zamówienia w terminie do dnia 31 maja 2018 r., z godnie z 

harmonogramem realizacji projektu określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY:  

1. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji Zamawiającego,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Wykonawca w takim wypadku zostanie wykluczony z postępowania.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 

46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 

2;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, 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) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
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podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

6) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

7) 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 (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)  

3. Wykluczenie wykonawcy nastąpi:  

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat 

od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa:  

a) w ust. 2 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. d,  

b) ust. 2 pkt 2 lit. d i pkt 4  

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

stała się ostateczna;  

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne.  

4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnianie 

warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający stawia szczegółowe 

wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.  

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy 

zdolności w zakresie doświadczenia, tj. wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat  

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie minimum:  

a) Co najmniej dwie usługi o wartości łącznie co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, polegających na 

dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów i 

obiegu dokumentacji medycznej dla podmiotu leczniczego w tym e-usług.  

Każda ze zrealizowanych usług obejmowała:  

• dostawę, wdrożenie i konfigurację infrastruktury sprzętowej,  

• zaprojektowanie i budowę sieci teleinformatycznej i instalacji elektrycznej na potrzebę systemu;  

• dostawę wdrożenie i konfigurację oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i obiegu 

dokumentacji medycznej;  

• dostawę oprogramowania obejmującego e-usługi,  
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• instruktaż lub szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu.  

b) Co najmniej dwie usługi wdrożenia systemu dla podmiotu leczniczego o wartości min. 500.000,00. 

zł brutto każda, polegające na budowie systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego, który 

posiada strukturę wielooddziałową tj. zlokalizowanego w minimum dwóch lokalizacjach. Co najmniej 

jedna z tych usług obejmowała wdrożenie w modelu chmury obliczeniowej wraz z urządzeniami 

mobilnymi.  

5. Warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osób posiadających następujące uprawnienia/umiejętności 

tj.:  

1) Kierownikiem projektu – 1 osoba  

• Minimalne wykształcenie/uprawnienia - wykształcenie wyższe techniczne , osoba posiadająca 

certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny, za równoważne 

Zamawiający uzna m.in..: IPMA CPM, PMI PMP.  

• Minimalne doświadczenie:  

- w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 

5 projektów informatycznych o wartości łącznie co najmniej 1.000.000,00 zł brutto odpowiedzialny za 

kierowanie projektem np. w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika,  

-w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert kierował co najmniej dwoma usługami 

informatycznym (przez cały okres ich trwania) o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto łącznie, 

zakończonymi odebraniem ich przez Zamawiającego, polegającymi na wdrożeniu systemu 

informatycznego dla podmiotu leczniczego.  

2) Architekt – 1 osoba  

• Minimalne doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

uczestniczył w roli architekta w co najmniej dwóch projektach informatycznych polegających na 

wdrożeniu systemu informatycznego w podmiocie leczniczym.  

3) Specjalista ds. wdrożeń systemów IT w medycynie – 2 osoby  

• Minimalne doświadczenie: w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, brał udział 

w realizacji co najmniej dwóch projektów realizowanych dla podmiotów leczniczych i odpowiedzialny 

był za realizację analizy wymagań, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych do obsługi 

podmiotów leczniczych.  

4) Specjalista ds. baz danych – 1 osoba  

Minimalne doświadczenie: posiada doświadczenie z zakresu administrowania baz danych 

poświadczone ważnym certyfikatem oraz w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania 

ofert, brał udział w realizacji co najmniej 2 projektów w zakresie tworzenia, administrowania i 

strojenia baz danych.  

5) Specjalista ds. wirtualizacji – 1 osoba  

• Minimalne doświadczenie: posiada doświadczenie w zakresie wirtualnych środowisk serwerowych 

poświadczone ważnym certyfikatem oraz w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania 

ofert, brał udział w realizacji co najmniej 3 projektach w zakresie wdrażania i konfiguracji 

serwerowych środowisk wirtualnych.  

6) Specjalista ds. backupu – 1 osoba  

• Minimalne doświadczenie: posiada doświadczenie w zakresie technologii systemu backupu 

poświadczone ważnym certyfikatem oraz w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania 

ofert, brał udział w realizacji co najmniej 3 projektów w zakresie wdrażania i konfiguracji systemów 

backupu.  

7) Specjalista ds. kontroli jakości – 2 osoby  
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• Minimalne doświadczenie: posiada doświadczenie w testowaniu aplikacji oraz znajomość procedur, 

metod i narzędzi testowych oraz w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, brał 

udział w realizacji co najmniej 2 projektów których przedmiotem była dostawa i wdrożenie 

oprogramowania dla podmiotu leczniczego.  

8) Specjalista ds. bezpieczeństwa – 1 osoba  

• Minimalne doświadczenie: posiada doświadczenie w zakresie realizacji testów penetracyjnych i 

audytów bezpieczeństwa, doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych 

poświadczone ważnym certyfikatem CISA lub CISSP oraz posiada poświadczenie bezpieczeństwa 

dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej poufne.  

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z 

wymienionych powyżej. 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA:  

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:  

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

usług - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5 do 

SIWZ);  

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ);  

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

4) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.  

2. Wykonawca musi złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie oryginału. 

3. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcom termin 3 dni roboczych na uzupełnienie dokumentów, o 

których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie złożyli lub w przypadku 

wezwania do uzupełnienia nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału lub 

braku występowania przesłanek wykluczenia.  

5. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  

1) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. 

aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. 
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W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z 

załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;  

2) dokumenty, o których mowa w części V SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu..  

3) formularz Oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z załącznikiem nr 1 do oferty formularz rzeczowo- 

finansowy (w formie papierowej podpisanej przez przedstawicieli Wykonawcy oraz w formie 

elektronicznej plik w formacie .xls). 

4) szczegółowy opis zakresu integracji  oraz interakcji nowo wdrażanego systemu z obecnie 

funkcjonującym systemem u Zlecającego, 

5) wersja demonstracyjna Systemu („próbka”) przygotowana zgodnie z opisem przedstawionym w 

Załączniku nr 3 do SIWZ.  

6) załącznik nr 5 i 6 do oferty - Wykaz oferowanych produktów oraz wykaz osób- dokument ma 

umożliwić dokonanie oceny spełniania przez oferowane produkty wymagań określonych przez 

Zamawiającego.  

7) załącznik nr 7 do SIWZ wykaz oferowanych produktów sprzętowych,  

8) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 

9) zobowiązanie do gwarancji systemu w terminie nie mniejszym niż 24 miesiące od daty podpisania 

protokołu odbioru systemu informatycznego, oraz gwarancję na infrastrukturę sprzętową nie 

mniejsza niż 24 miesiące. Zlecający nie odpuszcza mniej niż 24 miesiące gwarancji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:  

1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;  

2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;  

3) oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;  

4) oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – formularz oferty;  

5) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub ręcznie 

nieścieralnym atramentem;  

6) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty,  

7) oferta powinna być spięta w sposób trwały, a wszystkie strony oferty zaleca się ponumerować;  

8) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego i 

oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy przedmiotu zamówienia i 

opisu „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, tj. 13.02.2017 roku o godzinie 11:00”  

9) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;  

10) oferta może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej w sposób opisem: 

WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY;  

3. Wszystkie dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

VII. Kontakt z Zamawiającym  

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym jest Pan Damian Chaciak 

oraz Pan Piotr Głuchowski. Jako kanał komunikacji ustala się formę e-mailową. Adres e-mail do kontaktu z 

Zamawiającym: ezdrowie@centrum.med.pl   

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

Zamawiający nie wymaga wadium. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.  

mailto:ezdrowie@centrum.med.pl
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

X. ZASADY WYBORU OFERT:  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami SIWZ i były 

dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie 

została odrzucona).  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę 

najkorzystniejsza zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w 

oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.  

3. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości 

w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może w uzasadnionych 

przypadkach zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w 

wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu 

składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Wezwanie do uzupełnienia braków będzie skierowane do wszystkich Wykonawców, których oferty 

zawierają braki.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki 

rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona.  

5. Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy:  

 zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z warunków dotyczących 

przedmiotu zamówienia,  

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,  

 oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym, a w przypadku gdy 

Wykonawca, był wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, jeżeli nie 

dokona tego w wyznaczonym przez Organizatora postępowania terminie,  

 została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert.  

6. Prowadzący postępowanie wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału 

w postępowaniu. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

7. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności oferenta i odrzucenia 

oferty bez podania przyczyn.  

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową.  

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2017 r. do godziny 10:00 (wiążąca jest 

data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego). 

2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres 

siedziby biura Zamawiającego, 08-110 Siedlce, ul. Kleeberga 2.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT:  

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:  
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1. Kryterium I – Cena wszystkich zadań projektu brutto (waga 50%).  

2. Kryterium II -  Ocena szczegółowego zakresu integracji  oraz interakcji nowo wdrażanego systemu 

z obecnie funkcjonującym systemem u Zlecającego (waga 30%). Wykonawca określi w sposób 

szczegółowy rozbudowę obecnie wykorzystywanego systemu o: prezentację  ankiet, 

powiadomienia dotyczące pacjenta, listę dokumentów z repozytorium Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej (EDM), integrację istniejącego systemu z oprogramowaniem e-Usług.  

3. Kryterium III – Okres gwarancji 36 miesięcy na system informatyczny (waga 20%).  

 

Kryterium Waga [%] Liczba 

punktów 

Sposób oceny 

C - Cena brutto  50%  Max 50               Cena najtańszej oferty  

C = ----------------------------------- x 50 pkt                                             

                Cena badanej oferty 

 

OI- Ocena integracji 

systemu 

30%  Max 30 pkt  Wykonawca określi w sposób szczegółowy 

rozbudowę obecnie wykorzystywanego 

systemu o: prezentację  ankiet, powiadomienia 

dotyczące pacjenta, listę dokumentów z 

repozytorium Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej (EDM), integrację istniejącego 

systemu z oprogramowaniem e-usług- 30pkt 

Brak szczegółowego opisu- 0 pkt  

 

OG- Ocena gwarancji 20% Max 20 pkt - 36 miesięcy gwarancji i powyżej- 20 pkt 

- do 36 miesięcy gwarancji- 0 pkt 

RAZEM  100%  100  ────────────────────  

4.  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

P = C +OI +OG 

gdzie:  

P – całkowita liczba punktów,  

C – punkty uzyskane w kryterium - Cena brutto  

OI – punkty uzyskane w kryterium– Ocena szczegółowego zakresu integracji  oraz interakcji nowo 

wdrażanego systemu z obecnie funkcjonującym systemem u Zlecającego. 

OG- ocena okresu gwarancji dokonana zostanie na podstawie kryteriów określonych w tabeli. 

5. Ocena punktowa w Kryterium I - Cena brutto dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny 

ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w 

tabeli powyżej.  

Ocena punktowa w Kryterium II – zostanie dokonana na podstawie opisu rozbudowy obecnie 

wykorzystywanego systemu o elementy określone w tabeli powyżej.  

Ocena punktowa w Kryterium III – zostanie dokonana na podstawie oświadczenia okresu 

gwarancji w ofercie zgodnie z powyższą tabelą. 

6. Oceny oferty dokona komisja Zamawiającego.  

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli całkowita 
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liczba punktów (P) dwóch lub więcej ofert będzie taka sama, Zamawiający spośród tych ofert dokona 

wyboru oferty z niższą ceną.  

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia po uprzednim wezwaniu wykonawcy do złożenia stosownych   wyjaśnień w tym zakresie.  

XIII. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY:  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania 

umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.  

XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który 

zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą 

zawierane w formie pisemnego aneksu. Zmiana umowy nastąpić może w szczególności  z następujących 

powodów:  

1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 

2. obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

3. okoliczności siły wyższej, 

4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

5. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej 14 dni od jej zawarcia, w wysokości 7 % ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  

 pieniądzu;  

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

  gwarancjach bankowych;  

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innych formach  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 

nieoprocentowanym rachunku bankowym.  

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 

ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego 

żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, 

niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, 

pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie 

później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

XVI.  WARUNKI DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 
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Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach zamówienia podwykonawcy, w 

zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie. Każdorazowe 

powierzenie wykonanie działań realizowanych w ramach zamówienia podwykonawcy, będzie wymagało 

akceptacji Zamawiającego. 

XVII. WARUNKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak 

również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

2. Ilekroć w niniejszym SIWZ jest mowa o rozwiązaniu tożsamym/ równoważnym, oznacza to 

zastosowanie rozwiązania o funkcjonalności nie mniejszej i parametrach nie gorszych od funkcjonalności i 

parametrów rozwiązania zastępowanego. 

3. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 

4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym, nie zostaną rozpatrzone. 

6. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy; 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Prezentacja próbki e- usług 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Oferty 

Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ - Wykaz osób i usług 

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz oferowanych produktów 

 

 

 


