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ROZDZIAŁ I 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie e-usług w dwóch placówkach medycznych  
tj. w WSZN Opole oraz w  SWSNPC Branice w ramach regionalnego programu operacyjnego 
województwa opolskiego na lata 2007 – 2013 Poddziałanie 2.2. Moduły informacyjne, platformy e-usług  
i bazy danych z  podziałem na 3 pakiety: 

PAKIET 1 – Dostawa  i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego dla WSZN im. św. Jadwigi  
i dla SWSNPC  w Branicach; 

PAKIET 2 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SWSNPC  w Branicach; 

PAKIET 3 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla WSZN  im. św. Jadwigi   
w Opolu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu 1 stanowią Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ, 
zawierający wymagania jakościowe,  techniczne i  ilościowe. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu 2 i 3  stanowią Załączniki nr 12 i 13 do SIWZ, 
zawierające wymagania jakościowe,  techniczne i  ilościowe. 

4. Wspólny słownik CPV: 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego 
48219300-9 Pakiety oprogramowania administracyjnego  
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania  
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania  
80511000-9 Usługi szkolenia personelu 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę, instalację, konfigurację i integrację modułów 
oprogramowania aplikacyjnego, wymienionych w Załączniku nr 1 wraz z przeniesieniem autorskich praw 
majątkowych i kodów źródłowych  na sieciowe użytkowanie tych programów aplikacyjnych na 
następujących polach eksploatacji: 
a) do instalacji oprogramowania, zwielokrotniania, utrwalania w pamięci komputera, tableta, smartfona, 

 w liczbie ustalonej z Wykonawcą, 
b) uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, drukowanie, 
c) wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, edycja danych, dokonywanie 

eksportu i importu danych, 
d) korzystania z pozostałych pól eksploatacji niezbędnych do wykonywania przez Zamawiającego 

zadań statutowych, 
e) wykonywanie kopi bezpieczeństwa przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej; 
f) korzystanie z oprogramowania aplikacyjnego oprogramowania na polu „Internet” tj. udostępnienia 

oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym (e-rejestracja, e-kontrahent, e-rehabilitacja). 

6. Realizacja projektu ma na celu  wprowadzenie  technologii przeglądarkowej obsługi aplikacji 
medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji medycznych posiadających funkcjonalność 
obecnie wykorzystywaną przez Zamawiającego oraz rozbudowę tych aplikacji o funkcjonalności zgodne 
z Załącznikami 3 i 4. Zostaną zaktualizowane funkcjonalności oprogramowania aplikacyjnego obecnie 
użytkowane w obu placówkach medycznych, jak i wprowadzone zostaną nowe funkcjonalności 
oprogramowania aplikacyjnego zgodnie z Załącznikami nr :  3 i 4. 

7. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej zbiorczej oraz indywidualnej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz utworzeniu Cyfrowego Archiwum 
Medycznego. 
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8. Dostawa i wdrożenie Systemu Typu BI z bazą danych (Business Intelligence - Załącznik nr 11). 

9. Integracja usług katalogowych Windows Active Directory z wdrażanym oprogramowaniem medycznym, 
pozwalającym na jednokrotną weryfikację poświadczeń użytkownika podczas logowania w aplikacjach 
medycznych (w WSZN Opole logowanie do AD oparte jest na kartach inteligentnych w SWSNPC 
Branice na podstawie loginu i hasła). 

10. Podłączenie zewnętrznych i wewnętrznych systemów RIS, PACS, OWIN, EEG, EMG, RIS Alteris, 
Helimed, Diagnostyka do systemu medycznego dla WSZN Opole, oraz podłączenie zewnętrznych 
systemów Helimed, Diagnostyka do systemu medycznego dla SWSNPC Branice. Podłączenie ma 
zapewnić komplementarną, automatyczną wymianę danych między systemami Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

11. Wykonanie szkoleń personelu w liczbie min 82 osobodni użytkowników w zakresie dostarczonych 
modułów, wykonanie wszelkich usług informatycznych wdrożeniowych, powdrożeniowych obejmujących 
instalację i konfigurację motorów baz danych, całości oprogramowania aplikacyjnego i wizyty 
konsultacyjne w zakresie oprogramowania aplikacyjnego, w ilości łącznej nie mniejszej niż 250 
roboczodni (1 roboczodzień/osobodzień ~ 7h pracy jednego pracownika Wykonawcy w szpitalu) przy 
czym Zamawiający wymaga aby 100% z nich była realizowana na miejscu w siedzibie Zamawiającego 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 dla WSZN w Opolu. 

12. Wykonanie szkoleń personelu w liczbie min 28 osobodni użytkowników w zakresie dostarczonych 
modułów, wykonanie wszelkich usług informatycznych wdrożeniowych, powdrożeniowych obejmujących 
instalację i konfigurację motorów baz danych, całości oprogramowania aplikacyjnego i wizyty 
konsultacyjne w zakresie oprogramowania aplikacyjnego, w ilości łącznej nie mniejszej niż 189 
roboczodni (1 roboczodzień/osobodzień ~ 7h pracy jednego pracownika Wykonawcy w szpitalu) przy 
czym Zamawiający wymaga aby 100% z nich była realizowana na miejscu w siedzibie Zamawiającego 
zgodnie z Załącznikiem nr 7 dla SWSNIPC w Branicach. 

13. Zamawiający wymaga przeszkolenia całego personelu Szpitala który bierze udział w obsłudze systemu 
informatycznego (Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ) w stopniu takim, aby czas i poprawność wykonywanych 
obecnie czynności została zachowana po przejściu na pracę w nowym systemie. 

14. Wykonanie portalu interaktywnego obsługującego e-kontrahenta, e-pacjenta, e-rehabilitację 
(nieograniczonego co do ilości użytkowników, czy zleceniodawców zewnętrznych) zintegrowanego ze 
Szpitalnym Systemem Informatycznym – opis wymagań portalu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

15. Integracja z innymi aplikacjami pracującymi w Szpitalach. W chwili obecnej w szpitalach WSZN w Opolu 
i SWSNPC w Branicach funkcjonuje oprogramowanie aplikacyjne wskazane w Załączniku nr 2. 
Oprogramowanie to jest w pełni zintegrowane ze sobą i pozwala automatyczne przekazywanie 
informacji między modułami. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie aplikacyjne wskazane w 
Załączniku nr 2 a także w Załączniku nr 1 zostało zintegrowane w taki sposób aby umożliwić 
automatyczny, przepływ informacji. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie aplikacyjne określone 
w Załączniku nr 2 integrowało się z oferowanym systemem informatycznym przynajmniej w zakresie 
pokazanym w Załączniku nr 2. Zamawiający nie będzie uczestniczył w konsultacjach integracyjnych 
pomiędzy posiadanymi już systemami a oferowanym systemem informatycznym. Pełną 
odpowiedzialność za integracje bierze Wykonawca systemu informatycznego. 

16. Przeniesienie danych z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania w 100% zakresie 
pozwalającym zachować ciągłość rozliczeniową z Narodowym Funduszem Zdrowia, statystyką analiz 
porównawczych dla świadczeń zrealizowanych od początku funkcjonowania systemu informatycznego 
oraz w zakresie pism, formularzy i wykazów umieszczonych w systemach medycznych w WSZN w 
Opolu oraz SWSNPC w Branicach. Dokumenty nie występujące w systemach medycznych w postaci 
szablonów pism zostaną udostępnione w Załączniku nr 23 i muszą zostać wprowadzone do systemów 
medycznych. Zamawiający nie posiada podpisanej umowy z obecnym dostawcą systemu na 
przeniesienie danych. Baza danych jest własnością Zamawiającego i nie jest wymagana zgoda 
obecnego Dostawcy.  
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17. Zamawiający po zakończeniu wdrożenia nie dopuszcza okresu przejściowego w którym praca odbywa 
się równolegle w dwóch systemach (nawet w zakresie pojedynczych modułów). 

18. Celem Zamawiającego jest uruchomienie po okresie wdrożenia pełnej funkcjonalności zintegrowanego 
systemu wynikającego z Załączników nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ. 

19. Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli oferty w ramach pakietu 1 na prezentację próbek 
oferowanego oprogramowania aplikacyjnego w celu potwierdzenia zgodności zapisów złożonej oferty z 
wymaganiami Zamawiającego.  

20. Dostawa  oprogramowania bazodanowego z trzyletnią możliwością dokonywania aktualizacji baz 
danych (licencja bezterminowa bez prawa wypowiedzenia) –opis wymagań bazy danych w Załączniku 
nr 10 do SIWZ, zakres ilościowy Załącznik nr 12 i 13. 

21. Instalacja i konfiguracja bazy danych przez dostawcę oprogramowania aplikacyjnego, zakres instalacji i 
konfiguracji bazy danych Załącznik nr 10. 

22. Instalacja i konfiguracja czytników OCR przez dostawcę oprogramowania aplikacyjnego. 

23. Objęcie gwarancją i  nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego przez okres 36 miesięcy od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy  dla WSZN w Opolu (opis wymagań w 
Załączniku nr 8 do SIWZ). 

24. Objęcie gwarancją i nadzorem autorskim wraz z serwisem oprogramowania aplikacyjnego przez okres 
36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy dla SWSNPC w 
Branicach (opis wymagań w Załączniku nr 8 do SIWZ). 

25. Sposób realizacji zamówienia w ramach pakietu 1  (terminy) - zgodnie Harmonogramem wdrożenia 
oprogramowania aplikacyjnego,  stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 

26. Oferowane oprogramowanie ma zostać stworzone przez podmiot posiadający certyfikat ISO 9001:2000 
lub równoważny w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych (dołączyć do oferty 
zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawionego do kontroli jakości). 

27. Oferowane oprogramowanie będzie wdrożone i serwisowane przez podmiot posiadający certyfikat ISO 
9001:2000 lub równoważny w zakresie odpowiednio wdrażania/serwisu systemów informatycznych 
(dołączyć do oferty zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawionego do kontroli jakości). 

28. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację 
zamówienia. 

29. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę własną produktu, oznacza to, iż Zamawiający 
dopuszcza oferowanie produktów równoważnych tj. o tych samych lub lepszych parametrach od 
wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie odpowiedników 
rynkowych o parametrach nie gorszych niż posiada wskazany produkt. Wskazane marki lub nazwy 
producenta określają klasę produktu. 

30. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 
pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na wszystkie pakiety, jak i na każdy wybrany przez 
siebie pakiet. 

31. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w ramach pakietu 1 w zakresie dotyczącym nadzoru 
autorskiego. 

32. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

33. Zamawiający, nie zastrzega, że któraś część zamówienia lub całość nie może być powierzona 
podwykonawcom. Oświadczenie o podwykonawstwie zawarte jest w formularzu – Oferta Przetargowa 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

34. W wyniku przeprowadzenia postępowania  każda z placówek medycznych  indywidualnie   podpisze 
umowy na realizację projektu stanowiącego przedmiot zamówienia z wyłonionym Wykonawcą. 
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ROZDZIAŁ II  
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1 Termin wykonania zamówienia:  

1.1 Wykonawca dokona wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego i uruchomienia wszystkich 
funkcjonalności w obu placówkach medycznych (pakiet 1)  w terminie od 03.02.2014 r.  
do 30.11.2014 r., oraz udzieli gwarancji i  będzie sprawował  nadzór autorski bez serwisu dla 
WSZN  w Opolu i z serwisem dla SWSNPC w Branicach  przez okres 36 m-cy  od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego wdrożenia oprogramowania. Zamawiający informuje, iż wskazana 
data rozpoczęcia wdrożenia oprogramowania jest tylko datą przewidywaną rozpoczęcia realizacji  
zamówienia. 

1.2 Wykonawca dokona dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania  (pakiet 2 i 3) w terminie 
do 21 dni od dnia zawarcia umowy na dany pakiet. 

 
ROZDZIAŁ III 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 
TYCH WARUNKÓW  

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

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym 
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia 
(załącznik nr 17 do SIWZ); 

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawcy wykonali 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 
wskazane przez Zamawiającego jako minimalny poziom wymagań, tj.:  minimalny poziom 
wymagań zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w głównych usługach wykonanie (wymóg 
dla Wykonawców składających ofertę na Pakiet 1) co najmniej dwóch  zamówień polegających na 
dostawie i wdrożeniu  zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie części białej dla 
lecznictwa stacjonarnego z których każde zamówienie spełnia następujące warunki: 

 wartość zamówienia  : nie mniejsze niż 1 000 000,00 PLN brutto (jeden milion złotych) , 
 liczba komputerów, na których funkcjonuje dostarczony system informatyczny jest nie mniejsza 
niż 150 sztuk (sto pięćdziesiąt), 
 liczba użytkowników systemu jest nie mniejsza niż 300 osób (trzysta). 

Dodatkowo wymaga się aby w co najmniej w jednym z wyżej wymienionych zamówień wykazać: 
wdrożenie Systemu Typu BI (Business Intelligence); wdrożenie portalu umożliwiającego 
wykonywanie usług on-line, skuteczną integrację zaproponowanego systemu informatycznego w 
zakresie części białej  z systemami administracyjnymi funkcjonującymi u Zamawiającego. 
Integracja musi odnosić się minimum do trzech modułów administracyjnych posiadanych przez 
Zamawiającego, które zostały zintegrowane z zaproponowanym oprogramowaniem 
informatycznym w zakresie części białej (aplikacje administracyjne, które posiada Zamawiający a 
wskazane w Załącznik nr 2 do SIWZ). 

W przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w walucie innej, niż PLN Zamawiający 
przeliczy ją na PLN wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu opublikowania ogłoszenia NBP nie 
opublikował średnich kursów walut, zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs 
NBP. 
Zamawiający dla Wykonawców składających ofertę na Pakiet 2 i 3 nie wyznacza szczególnych 
wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie 
oświadczenia (załącznik nr 17 do SIWZ).  
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1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę na Pakiet 
1 wykaże się : 

 minimum jednym kierownikiem projektu posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie, 
certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny, lub dyplom 
ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami oraz udział w minimum 1 
wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części białej dla lecznictwa stacjonarnego na 
stanowisku kierownika projektu ;  

 minimum 3 specjalistami w zakresie wdrażania systemów informatycznych w zakresie części 
białej dla lecznictwa stacjonarnego z których każdy posiada wykształcenie wyższe oraz każdy 
brał udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części białej dla 
lecznictwa stacjonarnego na stanowisku wdrożeniowca ;  

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym 
zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia 
(załącznik nr 17 do SIWZ). 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego  zobowiązania  tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia (art. 26 ust.2b Prawa). 

3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu zasobami podmiotu trzeciego, a  podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia, 
Zamawiający żąda złożenia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentów wymienionych w pkt. 4.1 
rozdziału IV SIWZ.  

4. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów dotyczących: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów, 

b)  sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu 
zamówienia, 

c)  charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami, 

d) zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń Zamawiający dokona oceny czy 
Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ. 

6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a ich oferty uznane zostaną za odrzucone. 

 
ROZDZIAŁ IV 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART.24 UST.1 PRAWA   
 

1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa, 
Wykonawca na podstawie art. 44 Prawa składa w ofercie: 
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1.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji.  

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa) dwóch lub 
więcej Wykonawców w/w oświadczenie ma być złożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców 
(jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie 
do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu 
każdego z Wykonawców z osobna), 

 

2. W celu oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia (dotyczy 
Pakietu 1) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie wykazu wykonanych 
głównych 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 zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy  
zostały wykonane należycie.     
Dowodami, o których mowa powyżej są:  
a) poświadczenie, 
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
Wykaz musi zawierać  informacje pozwalające zweryfikować spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 
1.2 rozdziału III niniejszej specyfikacji. Przez główne usługi należy rozumieć zamówienia potwierdzające 
spełnianie warunku z pkt. 1.2 rozdziału III niniejszej specyfikacji. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa) dwóch lub 
więcej Wykonawców w/w wykaz składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, którzy łącznie wykazują spełnianie tych warunków.  
 
Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji. 

 
UWAGA: 

Wymagania postawione przez Zamawiającego Wykonawcy dotyczą odpowiednio, każdego z 
wykonawców składających wspólną ofertę, tj.: wiedza/doświadczenie wykonawców łącznie musi spełniać 
wymagane warunki. 

3.   W celu oceny  spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie wykazu 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 nich 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 
Wzór wykazu  stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 

UWAGA: 

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy 
osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w 
wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany wskazania w miejsce osoby zastępowanej osoby o co najmniej 
kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia tj. 
spełniających wymagania postawione w warunku udziału w postępowaniu dla osób w pkt. 1.3 rozdziału III 
niniejszej specyfikacji.  
 



   

P/31/2013  Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach 

 
  

8 

UWAGA: 

Wymagania postawione przez Zamawiającego Wykonawcy dotyczą odpowiednio, każdego z wykonawców 
składających wspólną ofertę, tj.: potencjał techniczny/ludzki łącznie musi spełniać wymagane warunki. 

4. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 Prawa 

4.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 

a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do SIWZ.  

b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

e.  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

f.   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

g.  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Prawa, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10  i 11 Prawa, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 
Prawa, wystawione nie wcześniej ni 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w 
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa) dwóch lub więcej 
Wykonawców w/w oświadczenia i dokumenty  o których mowa w ppkt. a-g  mają być złożone  przez każdego 
z tych Wykonawców. 
 
5. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
5.1 Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  
 
Oświadczenie należy złożyć według wzoru załączonego do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 Prawa)  dwóch lub więcej 
Wykonawców ww. oświadczenie ma być złożone przez każdego Wykonawcę odrębnie. 
 
6.Pełnomocnictwo:  

a. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
pełnomocnictwo rodzajowe.  
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b. Pełnomocnictwo  powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza.  
 

 

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

7.1 Wypełniony formularz ,,OFERTA PRZETARGOWA” stanowiący Załącznik nr 16 do niniejszej specyfikacji 
wraz z wypełnionymi formularzami - Załącznik nr 2, 3, 4 , 5, 10, 11, 14, 15, 17, 18 i 19, 20 i 21 do niniejszej 
specyfikacji;     

7.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do 
wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony; 

7.3 Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego, tj. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy 
wymagań określonych przez Zamawiającego jakie muszą zostać dołączone do oferty: 

7.3.1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty: 

a) Wykonawca składając ofertę w ramach pakietu 1 załącza do oferty :  

-certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych dla 
producenta oferowanego oprogramowania,  wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony 
do kontroli jakości, ; 

- certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie odpowiednio wdrażania/serwisu systemów informatycznych dla 
Wykonawcy lub podmiotu który będzie odpowiednio wdrażał/serwisował oferowane 
oprogramowanie, wystawione zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości. 

b) Wykonawca składając ofertę w ramach pakietu 2 załącza do oferty :  

- dla poz. 3 i 4: 
1.Certyfikat potwierdzający, że oferowany serwer jest  wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 

oraz ISO-14001; 
2. certyfikat potwierdzający, że oferowany serwer znajduje  się na liście Windows Server Catalog i 

posiada  status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86;  
3. Dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 

9001:2000, przez podmiot posiadający autoryzację producenta serwera ; 
4. Deklarację CE. 

- dla poz. 5: 
1.Certyfikat potwierdzający, że oferowany Serwer jest  wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 

oraz ISO-14001; 
2. certyfikat potwierdzający, że Oferowany serwer znajduje  się na liście Windows Server Catalog i 

posiada  status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, 
Microsoft Windows Server 2012;  

3. Dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 
9001:2000, przez podmiot posiadający autoryzację producenta serwera; 

4. Deklarację CE. 

- dla poz. 8: 
1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 
2. Energy Star min. 5.0 - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  

internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza 
się wydruk ze strony internetowej;  

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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3. Dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 
9001:2000, przez podmiot posiadający autoryzację  producenta komputera; 

4. Deklarację CE; 
5. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem 
operacyjnym  (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) 

c) Wykonawca składając ofertę w ramach pakietu 3 załącza do oferty :  

- dla poz. 3, 4 i 6: 
1.Certyfikat potwierdzający, że oferowany Serwer jest  wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 

oraz ISO-14001; 
2. certyfikat potwierdzający, że Oferowany serwer znajduje  się na liście Windows Server Catalog i 

posiada  status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86;  
3. Dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 

9001:2000, przez podmiot posiadający autoryzację producenta serwera; 
4. Deklarację CE. 

- dla poz. 5: 
1.Certyfikat potwierdzający, że oferowany Serwer jest  wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 

oraz ISO-14001; 
2. certyfikat potwierdzający, że Oferowany serwer znajduje  się na liście Windows Server Catalog i 

posiada  status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, 
Microsoft Windows Server 2012;  

3. Dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 
9001:2000, przez podmiot posiadający autoryzację producenta serwera; 

4. Deklarację CE. 
 
W zakresie certyfikatów ISO 9001 i ISO 14001 można złożyć certyfikaty (dokumenty) równoważne 
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, oraz złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawców 
równoważnych środków zapewnienia jakości i stosownie równoważnych środków zarządzania 
środowiskiem. 
 
7.4 Próbka : Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert zaprosi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty do zaprezentowania próbki. Prezentacja próbki odbędzie się w godzinach od 9:00 do 
15:00 w siedzibie Zamawiającego. W godz. od 7:30-9:00 zaproszony Wykonawca przygotuje się w 
sali wskazanej przez Zamawiającego  w zaproszeniu do pokazu próbki. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość prezentacji próbki przez jednego z Wykonawców dziennie. Prezentacja próbki musi być 
przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą danych, wypełnioną danymi w takim 
zakresie, aby możliwe było pokazanie wszystkich  funkcji ujętych w Załączniku nr 5 do SIWZ.  
Wykonawca zapewni wszelkie zasoby sprzętowe (komputery, drukarka, projektor itp.) oraz programowe 
(oferowane programy, systemy operacyjne, bazy danych itp.) niezbędne do wykonania prezentacji. 
Wykonawca zapewni możliwość wykonania wydruku podczas prowadzenia prezentacji.  
UWAGA: 
Zamawiający nie oczekuje od Wykonawców na etapie badani próbki pokazu wszystkich możliwości 
oferowanego oprogramowania, a jedynie wyszczególnionych w poniższej tabeli funkcjonalności. 
Sposób dokonania badania próbki: 
W trakcie prezentacji Zamawiający oceni zgodność z prawdą zamieszczonych w ofercie informacji. W 
każdej prezentowanej próbce przez Wykonawców zostanie sprawdzona ta sama funkcjonalność – 
wszystkie wymagania i parametry wymagane - ujęte w Załączniku nr 5. Zamawiający zastrzega, że w całym 
zakresie prezentowanej próbki obejmującej wszystkie funkcjonalności  wskazane przez Zamawiającego w 
poniższej tabeli  dopuszcza się nie spełnienie jednego parametru. Stwierdzenie każdej kolejnej  
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niezgodności z deklaracją złożoną w ofercie w zakresie parametrów wymaganych skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 
Podczas prezentacji komisja sporządzi pisemny protokół z prezentacji każdego Wykonawcy, w którym 
zawarte zostaną wszelkie spostrzeżenia, a także dokonana zostania ocena zgodności próbki z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 

 
ROZDZIAŁ V 

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 

1. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 lutego 

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231). 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu/dokumentów:   

1) o których mowa w Rozdz. IV  pkt 4.1 lit. b, c, d i f, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (w miejsce dokumentu wymienionego w pkt 4.1 
lit. b), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w miejsce 
dokumentów wymienionych w pkt 4.1 lit. c, d), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (w miejsce dokumentów  
o których mowa w pkt 4.1 lit. f), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

2) o którym mowa w Rozdz. IV  pkt 4.1 lit.. e) i g), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Prawa,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienia w zakresie terminów 

wystawienia dokumentów wskazanych w pkt. 2 niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio. 

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

ROZDZIAŁ VI 
OFERTA WSPÓLNA 

1. Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum), w ramach 
oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Prawa, są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy, na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego. 

2. Oryginał takiego pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza 
powinna być załączona do oferty. 
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3. Pełnomocnictwo może być udzielone jednemu z Wykonawców wspólnie ubiegających się  lub osobie 
trzeciej. 

4. W przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik, a wszelka korespondencja 
prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy 
wpisać w formularzu ofertowym. 

5. Wykonawca występujący wspólnie nie może złożyć samodzielnie odrębnej oferty. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

7. Stroną umowy o zamówienie publiczne zawieranej z Zamawiającym są wszyscy Wykonawcy występujący 
wspólnie.  

 
ROZDZIAŁ VII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO  
Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w 
formach i na warunkach opisanych poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza wszystkie formy komunikacji określone w Art. 27. 1. Prawa  „W postępowaniach o 
udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną” - (nie dotyczy 
składania ofert – tylko pisemnie). 

3. Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, uzupełnienia oraz informacje winny być skierowane 
pisemnie na adres Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny  im. św. 
Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, bądź na faks nr: 77/54-14-237 lub drogą elektroniczną 
sekretariat@wszn.opole.pl; w tytule/temacie korespondencji zawsze musi być podany nr postępowania, 
którego pismo dotyczy tj. P/31/2013. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
przekazując treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, 
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 w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub treścią 
protokółu z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

6. Wpływ pisemnych dokumentów oraz ofert potwierdzany będzie na życzenie Wykonawcy przez 
upoważnionego pracownika Sekretariatu Zamawiającego. 

7.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłoczne 
potwierdzona pisemnie. 

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

9. Osobą wskazaną do porozumiewania się są w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:25-15:00 upoważnioną 
do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest  inspektor ds. zamówień 
publicznych Daria Hołówko, tel. 77/5414241, fax 77 54 14 237. 

10. O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszym rozdziale. Pismo o wyjaśnienia treści  SIWZ ma mieć 
dopisek: Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury P/31/2013  
,,Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC  w Branicach”. 

11. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa. 

12. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY art. 84. ust.1 Prawa 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że będą one złożone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty muszą być 
złożone na takich samych zasadach jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej 
z dopiskiem: „ZMIANA”. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania 
ofert.  

2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.  

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „ WYCOFANIE”, do 
oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania 
firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona 
Wykonawcy drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie upoważniona do odbioru osobistego 
oferty wycofanej. 

 
ROZDZIAŁ IX 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Od Wykonawcy zamierzającego złożyć ofertę we wszystkich 3 pakietach wymagane jest wniesienie wadium 
w łącznej wysokości  39.723,00  zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy 
złote 00/100). 

2. Natomiast Wykonawca zamierzający złożyć ofertę na  poszczególne pakiety winien złożyć wadium zgodnie  
z poniższym zestawieniem: 

Nr pakietu  Nazwa Wadium w PLN  

1 

Dostawa i wdrożenie oprogramowania 
aplikacyjnego w WSZN  w Opolu i 
SWSNPC w Branicach 27.594,00 

2 

Dostawa sprzętu komputerowego i 
oprogramowania dla SWSNPC  w 
Branicach 5.962,00 

3 
Dostawa sprzętu komputerowego i 
oprogramowania dla WSZN  w Opolu 6.167,00 

 Łącznie  39.723,00 

 

3. Wadium ma  być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych  
w art. 45 ust. 6 Prawa. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
Nr 51 103012210000000054804000 Bank Handlowy S.A. WARSZAWA  Oddział w Opolu. 
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Kserokopię polecenia przelewu zaleca się załączyć  do oferty. Na poleceniu przelewu należy wpisać: 
„Wadium do oferty P/31/2013 dla Pakietu nr …. (należy podać właściwy)– ,,Wprowadzenie e-usług dla 
WSZN Opole i SWSNPC w Branicach”. 

W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu  
w terminie (tj. przed upływem terminu składania ofert) decydować będzie data wpływu środków na 
rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 

5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich oryginałów należy 
dokonać w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi 
ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, a kserokopię z potwierdzeniem złożenia (pieczątka wpływu do 
sekretariatu) należy załączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli złożenie oferty następuje za pośrednictwem poczty lub przesyłka kurierską, a Wykonawca nie 
złoży poręczeń lub gwarancji w sekretariacie Zespołu, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być 
załączony do oferty. 

7. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, 
określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Prawa. Dodatkowo poręczenie lub gwarancja ma również zawierać 
oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. Wadium powinno obejmować 
cały okres związania ofertą. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań 
Zamawiającego. 

8. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa. 

9. Wadium wniesione przez jednego ze Wykonawców składających ofertę wspólną w rozumieniu art. 23 
Prawa uważa się za wniesione prawidłowo. 

 
ROZDZIAŁ X 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ XI 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty  
i dokumentów w formie elektronicznej. 

2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 

3. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e  
do reprezentowania  Wykonawcy.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić 
na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 

5. Dokumenty, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 
oraz dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem składanych pełnomocnictw 
oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które muszą być złożone w oryginale. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów na zasobach, których Wykonawca/Wykonawcy polegają na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b Prawa, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego Pakietu zawierającą jedną 
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert w ramach jednego Pakietu lub oferty 
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zawierającej alternatywne rozwiązania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert w ramach danego pakietu 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

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

9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

10. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. 

11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby 
upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 

12. Informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, winne być opatrzone napisem  „zastrzeżone”,  że nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone  w odrębnej kopercie; Wykonawca 
nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Prawa. 

13. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu w Sekretariacie Zamawiającego i ma być zaadresowane 
pod niżej wskazanym adresem :  

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 

          ul. Wodociągowa 4 

              45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/31/2013 ,,Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w  Branicach” 
Nie otwierać przed dniem 16 stycznia 2014 r., godz. 09.30. 

14. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

15. Wymagania określone w pkt. 11 – 14 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować 
odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań 
będą obciążały Wykonawcę.  

16. Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, w Sekretariacie Zamawiającego (czynny 
od godz. 7.25 do 15.00). 

17. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  
że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIAT, w godzinach jego pracy do upływu terminu 
przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek 
organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym 
czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty 
po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

18. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu.  

19. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu. 

20. Także próbki (jeżeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, których Zamawiający żąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeżeli nie zostały 
dołączone do oferty), a także wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty muszą zostać złożone 
przez Wykonawcę zgodnie z zasadami złożenia oferty z odpowiednim dopiskiem na kopercie 
UZUPEŁNIENIE/WYJAŚNIENIE.  

 
ROZDZIAŁ XII 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego  im. 
św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4  45-221 Opole do dnia 16 stycznia   2014 r. do godziny 09:00. 
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Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 09:30 pod adresem jak wyżej w budynku administracyjno - 
hotelowym na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT). 

 
ROZDZIAŁ XIII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 Prawa przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 
lipca 2001r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 ze zmn.). Zgodnie z ustawą o cenach przez cenę należy rozumieć 
wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 
towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług 
oraz podatkiem akcyzowym.  

2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania 
podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie 
upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.  

3. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Wykonawca. 

4. Ceny ofert częściowych należy obliczyć dla każdego pakietu oddzielnie, wypełniając tabelę danej oferty 
częściowej wskazanej w Załączniku nr 16 oraz dodatkowo dla pakietów 2 i 3 w Załącznikach nr 14 i 15.  

5. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto podana w ramach danego 
pakietu.  

6. Cenę w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. W szczególności Zamawiający poprawi: 

 błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT, 

 błędne zsumowanie w ofercie wartości netto, 

 błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto, 

 błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości jednostek z ceną jednostkową . 
Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych 
będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym 
błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku 
działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można 
jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł 
arytmetycznych.  

 
ROZDZIAŁ XIV 

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

1. Przy ocenie ofert na każdy z pakietów będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe;  
cena = 100%.  

2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Cn : Cb) x 100, gdzie:  

Cn - najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert;  

Cb -cena oferty badanej. 

3. Oferta częściowa w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą cenę otrzyma  
100 punktów i będzie dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą dla danego pakietu. 
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ROZDZIAŁ XV 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 

1. Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich 
uczestników postępowania faxem, emailem lub pisemnie oraz zamieści informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

2. Podpisanie umowy  nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt 1 z zastrzeżeniem  
art. 94 ust. 2 pkt 1.  

 
ROZDZIAŁ XVI 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 

całkowitej podanej w ofercie (wartość brutto) w odniesieniu do Pakietu 1.   
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach podanych w art. 148 ust. 1 

Prawa. (Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych  
w art. 148 ust. 2 Prawa). 

3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w pełnej wysokości, na cały okres realizacji umowy oraz z terminem jego ważności 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

4. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu zgodnie z art. 148 ust. 3 Prawa Wykonawca ma 
obowiązek wpłaty zabezpieczenia  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr Zamawiającego nr 
konto: 51 103012210000000054804000 Bank Handlowy S.A. WARSZAWA  Oddział w Opolu.  

5. W przypadku gwarancji nie pieniężnej z treści gwarancji powinno wynikać, że gwarancja jest 
bezwarunkowa  (której płatność następuje na pierwsze żądanie beneficjenta bez konieczności wykazania 
istnienia roszczenia) i nieodwołalna  (nie może być odwołana albo zmieniona bez wyrażenia zgody przez 
uprawnionego z gwarancji).  
- Treść gwarancji musi być zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający 
nie przyjmie dokumentu gwarancji, w której postawione są jakiekolwiek warunki, czy też konieczność 
wykazania się przez Zamawiającego protokołami rozbieżności lub potwierdzeniem przez Wykonawcę 
nienależytego wykonania umowy itp. Do wniesienia zabezpieczenia nie wystarczy samo zobowiązanie się 
Wykonawcy do zapłaty określonej kwoty na zaspokojenie roszczeń, wymagane jest realne wyzbycie się 
na rzecz Zamawiającego władztwa nad określoną przez Zamawiającego kwotą pieniędzy lub dokumentem, 
zawierającym stosowne oświadczenia woli wykonawcy lub osoby trzeciej, z którego wynika dla 
Zamawiającego prawo dochodzenia roszczeń, o których mowa w art. 147 ust. 2 Prawa. 
- art. 94 ust. 3 Prawa „Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust. 1” (art. 94 ust. 3 Prawa). 

6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:  
a) przelewem - na wskazany rachunek przez Wykonawcę (w przypadku wniesienia zabezpieczenia 

pieniężnego) 
b) poprzez zwrot dokumentu ustanawiającego inne formy zabezpieczenia na adres Wykonawcy (art. 

151 ust. 1 Prawa),  
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1. Prawa, stosownie do zapisów art. 149 ust. 1 Prawa  
tj. z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości (art. 149 ust. 2 Prawa). 
Zgoda Zamawiającego na zmianę formy zabezpieczenia musi być wyrażona na piśmie. Zamawiający 
informuje, że nie wyrazi zgody na zmianę formy zabezpieczenia na którąkolwiek z form, o których mowa 
w art. 148 ust. 2 Prawa. 
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ROZDZIAŁ XVII 
WZÓR UMOWY 

1. Wzór  umowy  stanowi odpowiednio załącznik  nr 22 A, 22 B, 22 C  i 22 D; do SIWZ. 

2. W ramach Pakietu 1 zostanie podpisana umowa z Wykonawcą odrębnie z każdą z dwóch placówek 
medycznych dla których jest przeprowadzane niniejsze postępowanie.  

3. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: 
a)  zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub 

połączeniem  z inna firmą. 
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
ROZDZIAŁ XVIII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes 

w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów Prawa. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Prawa czynności Zamawiającego 
podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie Prawa. 

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym 
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że  dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami Prawa, czynności Zamawiającego 
podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do któ rej 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo 
w terminie 15 dni jeśli została przesłana w inny sposób. 

6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

7. Odwołania inne niż określone w punkcie 5 i 6 wnosi się w terminie 10  dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:  
a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; 
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w  Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

10. Odwołanie powinno: 
a. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami Prawa; 
b. określać żądanie odwołującego; 
c. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a. nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 Prawa, 
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b. uiszczono wpis. 
12. 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 
za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w  terminie 3 dni od dnia 
otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

14. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję 
uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 
której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub 
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

16. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w  sprzeczności z 
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z  zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o 
którym mowa w art. 186 ust 3 Prawa przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 
Zamawiającego. 

17. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą 
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych 
zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 Prawa. 

18. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188 -192 Prawa. 
19. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z 

wyrokiem sądu. 
20. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestn ikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI Prawa.  
 

ROZDZIAŁ XIX 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ NIEZBĘDNY DO 

POROZUMIEWANIA  SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wszn.opole.pl 
Adres strony internetowej: www.wszn.opole.pl   

 

ROZDZIAŁ XX 
INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 
oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ XXI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zasady udostępniania dokumentów: 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich 

składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 

http://www.wszn.opole.pl/
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załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez 
uczestników postępowania.  

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  

 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  

 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty  

 Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie. 

 udostępnienie ma miejsce w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania, tj. od 7:25 do 
15:00.  

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 
cywilny. 

ROZDZIAŁ XXII 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1. Nr 1 – Wykaz zamawianych modułów  oprogramowania aplikacyjnego 
2. Nr 2 – Istniejące oprogramowanie aplikacyjne/ Zakres integracji między Modułami  
3. Nr 3 – Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego 
4. Nr 4 – Rozbudowa Systemu – funkcjonalność 
5. Nr 5 – Próbka 
6. Nr 6 – Szkolenia, usługi wdrożeniowe i powdrożeniowe  w WSZN Opole 
7. Nr 7 – Szkolenia, usługi wdrożeniowe i powdrożeniowe w SWSNPC Branice 
8. Nr 8 – Wymagania gwarancji, serwisu  i nadzoru autorskiego 
9. Nr 9 – Harmonogram wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego (pakiet 1) 
10. Nr 10 – Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego 
11. Nr 11 – Wymagania dla systemu typu BI (Business Intelligence) 
12. Nr 12 – Opis wymagań parametrów technicznych dla sprzętu i oprogramowania w Branicach  
13. Nr 13 – Opis wymagań parametrów technicznych dla sprzętu i oprogramowania w Opolu 
14. Nr 14 – Wykaz oferowanego asortymentu w ramach pakietu 2 
15. Nr 15 – Wykaz oferowanego asortymentu w ramach pakietu 3 
16. Oferta przetargowa – załącznik nr 16; 
17. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 17; 
18. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 18; 
19. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 19; 
20. Wykaz osób - załącznik nr 20; 
21. Wykaz usług - załącznik nr 21; 
22. Wzory umów – załącznik nr 22A, 22B, 22C  i 22D; 
23. Wykaz dokumentów w formie papierowej – Załącznik nr 23 
24. Zobowiązanie do zachowania  tajemnicy - Załącznik nr 24 

 
 

 
Sporządzający część merytoryczną   .............................................................. 
 
Sporządzający część proceduralną  .............................................................. 

 
 
 
 


