
     

Spr. 1130 ZP/2013 

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego jako część projektu: „Kompleksowa 
informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Kod i nazwa osi priorytetowej:  RPPK. 03.00.00 -3.   Społeczeństwo informacyjne

Nazwa działania: 3.1 Społeczeństwo informacyjne

Temat priorytetu: 13- Usługi i aplikacje dla obywateli (e- zdrowie, e-administracja, 

e-edukacja e-integracja itp.)

Działalność gospodarcza 19 – Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków własnych 
Zamawiającego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

Rozdz. I          Formularz oferty – wzór

Rozdz. II         Opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III        Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami

Rozdz. IV        Umowa – projekt                                                              

                                                                        
    Stalowa Wola………                                                           

                                                                                              ZATWIERDZAM
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ROZDZ. I   FORMULARZ OFERTY – wzór                         Załącznik nr 9
OFERTA

................................................... ADRESAT:
siedziba, nazwa Wykonawcy, Samodzielny Publiczny

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
………………… Powiatowy   Szpital Specjalistyczny
tel, fax,  e-mail w Stalowej Woli

ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

    Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w Dz. Urzędowym UE
    Nr ……….. z dnia ……………………………:
1. Oferujemy realizację zamówienia: 

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego jako część projektu: „Kompleksowa 
informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

     za łączną wartość  netto.................................................., brutto...............................................zł
     słownie brutto ..........................................................................................................zł
     zgodnie z załączonym Formularzem cenowym oraz szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia. 
     
     Podana cena nie ulegnie zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia i zawiera
     wszystkie składniki cenotwórcze konieczne do jego realizacji, z wyjątkiem odpowiednich
     zapisów w umowie.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
    wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy, na własną 
    odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Zamówienie zamierzamy realizować sami/w części dotyczącej*………………………………
    ………………………………………z  udziałem Podwykonawcy.
6. Oferujemy realizację całości zamówienia  w terminie do 31.05.2014 r. z wyłączeniem części G 

realizowanej przez okres 4 lat od zakończenia części B
     w tym:
    - część A -  w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy z tym że dostawa elementów aktywnych 

sieci komputerowej z ich konfiguracją nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy
    - część E, F i H – w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy, dostawa sprzętu w terminie 60 dni
    - część B - w terminie do 31.05.2014 r.
    - część C – w terminie do 30.04.2014 r.
    - część D – w terminie do 31.05.2014 r.
    - część G – w terminie 4 lat od zakończenia części B 
7. Zobowiązujemy się do realizacji prac objętych zamówieniem w sposób nie utrudniający funkcjonowania 

szpitala.
8. Oferujemy okresy gwarancyjne, zgodnie z Załącznikami do oferty, o których mowa w częściach 

od A do H, licząc od daty odbioru części przedmiotu umowy i podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru 

9.  Akceptujemy płatność za wykonane prace: 30 dni, licząc od daty podpisania protokołu odbioru     
     wykonanych prac i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
10. Wadium w wysokości ................. PLN zostało przez nas wniesione w formie ........................... .
      Zwrot wadium winien nastąpić na konto nr…………………………………………………………..
11. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
      i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na
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      warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
      Zamawiającego. 
12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia ofert (art. 297 k.k.).

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty wg  Załącznika nr 9 
2) Formularz cenowy wg Załącznika nr 1
3) Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie 

wymaganych dla wszystkich części zamówienia tj, części A, B, C, D, E, F, G, H - Załącznik nr 2
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5) Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej 

w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
6) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) 
wg Załącznika nr 3

7) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 w/w ustawy - wg 
Załącznika nr 4.

8) Wykaz wykonanych głównych dostaw, zrealizowanych w ciągu 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 dostawy zostały 
wykonane, z wykazaniem wykonania dostaw wg pkt I, Warunek Ib) Rozdz. III Instrukcja dla 
Wykonawców -Załącznik nr 5

9) Dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w Załączniku nr 5 zostały należycie 
wykonane i prawidłowo ukończone 

10) Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia - Załącznik nr 6 wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zgodnie z wymogami 
Zamawiającego określonymi w SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności 

11) Oświadczenie o sposobie dysponowania osobami, o których mowa w pkt 10) tj. Załączniku nr 6, 
i (jeśli dotyczy) dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia tych osób do 
wykonania przedmiotu zamówienia jako Załącznik nr 7

12) Zakres zadań, które Wykonawca zamierza realizować z udziałem Podwykonawców (jeśli dotyczy)- 
wg Załącznika nr 8 

13) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające spełnienie wymagań 
jakościowych Wykonawcy w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych

14) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające spełnienie wymagań 
jakościowych Wykonawcy w zakresie wdrażania systemów informatycznych oraz świadczenia do nich 
usług serwisowych

15) Certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z prawem polskim dla 
oferowanego sprzętu medycznego, certyfikaty dla oferowanego pozostałego sprzętu, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia

16) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

17) Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) 

18) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS 
19) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
20) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 

oraz pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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21) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 oraz 
pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

22) Jeśli dotyczy- dokumenty wskazane w par. 2 ust. 3,par.3 ust.3, par. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz. 231)

23) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie .
24) Dokumenty potwierdzające że oferowany we wszystkich częściach zamówienia asortyment spełnia 

wymogi, o których mowa w Rozdz. II – Opis przedmiotu zamówienia, w tym opisy, foldery, instrukcje 
obsługi

25) Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy to 
nie wynika, z sumą gwarancyjną w wysokości min. 5 000 000 PLN na jedno i min. 5 000 000 PLN na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

26) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości co najmniej 5 000 000 PLN 

27) Próbka: nośnik zawierający obrazy dysków dla środowiska wirtualnego z zawartą pełną konfiguracją 
oferowanych modułów, spełniająca wymogi SIWZ

28) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - 
wg Załącznika nr 9 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                              Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

• - niepotrzebne skreślić
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ROZDZ. II    OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I. OPIS OGÓLNY

Temat: Budowa  zintegrowanego  systemu  informatycznego  jako  część  projektu:  „Kompleksowa 
informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej PSIM” 

Wspólny Słownik Zamówień: 
30230000-Sprzęt związany z komputerami; 
35100000-Urządzenia awaryjne i zabezpieczające; 
32420000-Urządzenia sieciowe
30200000-Urządzenia komputerowe; 
48820000-Serwery.
48000000-Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 
48180000-Pakiety oprogramowania medycznego; 
48443000-Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości; 
48900000-Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe; 
72212600-Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego; 
72263000-Usługi wdrażania oprogramowania; 
72268000-Usługi dostawy oprogramowania; 

Przedmiot: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w częściach. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawarty został w Załączniku nr 2
Do oferty należy dołączyć  Części od A do H, wypełnione i podpisane przez osobę uprawomocnioną do 
złożenia  oferty,  co  jest  jednoznaczne  z akceptacją  wymogów  i deklaracją  spełnienia  parametrów 
wymaganych przez Zamawiającego.
W ramach każdej z powyższych części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie 
którejkolwiek pozycji w ramach poszczególnych części  będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Części Załącznika nr 2
Część A: Dostawa, instalacja i konfiguracja, sprzętu sieciowego i komputerowego z oprogramowaniem. Szczegóły 

w załączniku A.

Część B: Dostawa, modernizacja i integracja modułów oprogramowania dziedzinowego, z licencjami, wdrożeniem 
i szkoleniami. Szczegóły w załączniku B.

Część C: Integracja dostarczanych modułów oprogramowania dziedzinowego z systemem PSIM. Szczegóły 
w załączniku C. 

Część D: Dostawa i wdrożenie systemu BI. Szczegóły w załączniku D.

Część E: Dostarczenie PACS. Szczegóły w załączniku E.

Część F: Integracja urządzeń i systemów diagnostycznych z RIS. Szczegóły w załączniku F.

Część G: Objęcie modułów systemu asystą techniczną. Szczegóły w załączniku G. 

Część H: Sprzęt do ucyfrowienia pracowni  RTG. Szczegóły w załączniku H
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Używane terminy:
Zamawiający – Oznacza Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
Wykonawca  –  Należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę  organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Użytkownik  –  Oznacza  osobę  należąca  do  personelu  Zamawiającego,  posiadającą  uprawnienia  do 
korzystania  z danego  Modułu  Oprogramowania  Dziedzinowego,  nadane  jej  przez  Wykonawcę  lub 
Zamawiającego.
Producent  modułu  oprogramowania  dziedzinowego  –  Należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości  prawnej,  która posiada autorskie prawa 
majątkowe do Oprogramowania Dziedzinowego.
Umowa – Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz “umowa” bez wyraźnego 
wskazania jej  numeru lub daty zawarcia,  należy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do tegoż 
dokumentu.
Moduł oprogramowania dziedzinowego – Program komputerowy będący częścią składową Oprogramowania 
Dziedzinowego, stanowiący integralny element (spójny w zakresie funkcji i danych bez użycia interfejsów), 
charakteryzujący  się  spójnym  zakresem  merytorycznym  realizowanych  funkcji,  wykonujący  swoje 
procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Systemu Informatycznego. W obecnym 
opracowaniu stanowi synonim „moduł systemu” 
HIS  –  Szpitalny  System  Informatyczny  (z  ang.  Hospital  Information  System)  –  Zbiór  programów 
komputerowych  (Aplikacji)  wykonujących  swoje  procedury  w interakcji  ze  sobą,  składających  się  na 
produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. “o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych” utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi 
lub/i wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. W obecnym opracowaniu stanowi 
synonim „części medycznej” 
RIS – moduł HIS do obsługi pracowni radiologii z rejestracją
ERP  –  System  Planowania  Zasobów  Przedsiębiorstwa  (z  ang.  Enterprise  Resource  Planning)  –  Grupa 
systemów  informatycznych  (modułowo  zorganizowanych  systemów  informatycznych)  integrujących 
tradycyjne funkcje zarządcze związane z księgowością finansową i zarządczą, finansami, kadrami i płacami, 
zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, planowaniem i realizacją sprzedaży oraz logistyką.  W obecnym 
opracowaniu stanowi synonim „części administracyjnej” 
Oprogramowanie dziedzinowe – budowany w szpitalu system na który składają się wszystkie (dostarczane 
w ramach oferty oraz niewymieniane – obecnie funkcjonujące) moduły systemów HIS i ERP
System Bussines  Intelligence  (BI)  –  System służący do dostarczania  wiarygodnej  informacji  zarządczej 
w oparciu o hurtownię danych. 
PACS  –  (z  ang.  Picture  Archiving  and  Communication  System)  System  przetwarzania  i archiwizacji 
obrazów medycznych. 
Oprogramowanie  Bazodanowe  (Motor  bazy  danych)  –  Oznacza  program  komputerowy  umożliwiający 
gromadzenie  danych,  produkcji  strony  trzeciej,  stanowiące  podstawę  działania  systemu  Wykonawcy 
o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ.
Oprogramowanie  Systemowe  –  Oznacza  programy  komputerowe  niezbędne  do  prawidłowego  działania 
Oprogramowania  Dziedzinowego  i Oprogramowania  Bazodanowego,  ale  nie  wchodzące  w skład 
Oprogramowania Dziedzinowego i Oprogramowania Bazodanowego, zainstalowane przez Wykonawcę na 
serwerach i komputerach
Licencja otwarta – w żaden sposób nie ograniczająca używania modułu (między innymi nie ograniczająca: 
okresu  użytkowania,  ilości  przetwarzanych  danych,  ilości  zdefiniowanych  użytkowników,  ilości 
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jednocześnie zalogowanych użytkowników)
Błąd aplikacji – Oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu 
w Aplikacji i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej działania. 
Awaria  –  Oznacza  sytuację,  w której  nie  jest  możliwe  prawidłowe  używanie  części  Oprogramowania 
Dziedzinowego przez Zamawiającego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub 
zawartości  bazy danych uniemożliwiające  pracę części  systemu nie  mającej  wpływu na główne procesy 
Zamawiającego.
Błąd krytyczny – Oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie modułu systemu przez 
Zamawiającego  z powodu  uszkodzenia  lub  utraty  kodu  programu,  struktur  danych  lub  zawartości  bazy 
danych uniemożliwiające pracę całości systemu lub jego znaczącej części mającej wpływ na główne procesy 
Zamawiającego .
Dokumentacja  –  Podręcznik  w formie  papierowej  lub  elektronicznej,  zawierający  opis  użytkowy 
sprzętu/oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim.
PSIM – „Podkarpacki  System Informacji  Medycznej”  jest  budowany przez Województwo Podkarpackie 
w ramach  osi  priorytetowej  III  Społeczeństwo  informacyjne  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. w celu zwiększenia dostępności usług publicznych drogą 
elektroniczną. Służy on przetwarzaniu zasobów cyfrowych o świadczeniach opieki zdrowotnej i placówkach 
służby  zdrowia  działających  na  terenie  województwa  podkarpackiego  (więcej  na  stronie: 
http://www.si.podkarpackie.pl/Spoleczenstwo/K10/).
RCIM – Regionalne Centrum Informacji Medycznej- Centrum Informacji Medycznej tworzone w ramach 
projektu PSIM

II. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt  7 Ustawy 
Pzp) 

W przypadku udzielania zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem „podstawowym”, których 
zakres nie przekracza 20% wartości przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na 
dodatkowe zamówienie udzielone przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 obowiązującej 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

III  . Zamawiający umożliwia     Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej .  

IV. Wykonawca  powinien  zapoznać  się  ze  wszystkimi  rozdziałami  i załącznikami  składającymi  się  na 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub 
pochodzenia    dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne   tzn.  posiadające  cechy  nie  gorsze  niż  opisane   
w     przedmiocie  zamówienia  (tj.  właściwości  funkcjonalne  i     użytkowe,  o     udowodnionej  równoważności   
technologicznej). 
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 
Każdy  Wykonawca  składający  ofertę  równoważną,  zgodnie  z     postanowieniami  ustawy  Pzp,  jest   
obowiązany  wykazać  w     treści  przedkładanej  przez  siebie  oferty,  że  oferowany  przez  niego  przedmiot   
zamówienia  spełnia  wymagania  i     parametry  techniczne  określone  w     SIWZ,  bądź  też  przewiduje   
rozwiązania lepsze niż opisywane  .  

V. Pozostałe informacje 

1.Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien dostarczyć przed podpisaniem 

   umowy szczegółowy harmonogram realizacji robót, uzgodniony z     Zamawiającym, a     w     przypadku   
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   udziału w     realizacji zamówienia Podwykonawców należy określić również zakres  robót przez nich   

   wykonywanych.

2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
    wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
   prawnego łączących 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 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
   do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 Części od A do H  stanowią integralną część SIWZ w postaci Załącznika nr 2
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ROZDZ. III. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel 0-15 843 32 01, 843 33 97  fax 0-15 843 33 97 
organizuje przetarg nieograniczony na:

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego jako część projektu:„Kompleksowa 
informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. spełniają warunki określone w     art. 22, ust 1 ustawy z     dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień   
publicznych (Dz. Ustaw Nr 113, poz. 759 z     późn. zmianami)  , tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  
    prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)  posiadają wiedzę i doświadczenie 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
    zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
    technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej 
II. Nie podlegają wykluczeniu z     postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo   
    zamówień  publicznych 
III.Oferowane dostawy spełnią wymogi Zamawiającego

Sposób oceny spełniania warunków jest następujący:

Warunek Ia) jest spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ 
Warunek 1b) będzie spełniony jeżeli Wykonawca: 
-  złoży oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust1 obowiązującej 
   ustawy Prawo zam. publicznych 
 - dołączy dokument sporządzony wg wzoru - Załącznik nr 5 i dokumenty potwierdzające, że  
   dostawy, o których mowa w tym załączniku  wykonane zostały należycie
W w/w wykazie Wykonawca winien wykazać wykonanie przez Wykonawcę składającego ofertę 
w   okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonania zadań 
o następujących parametrach:

− dostawa sprzętu komputerowego obejmującego swym zakresem co najmniej dostawę serwerów, 
macierzy, zestawów komputerowych (komputer + monitor lub terminal + monitor), drukarek, 
urządzeń aktywnych oraz instalację i prawidłową konfigurację tych urządzeń do pracy w sieci, 
na kwotę co najmniej 900 000 zł netto,

− dostawę, instalację i wdrożenie systemu obejmującego HIS (co najmniej 150 stanowisk robo-
czych, wdrożone moduły minimum w zakresie obsługi: izby przyjęć, oddziałów i dokumentacji 
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medycznej, zleceń na leki i badania diagnostyczne, apteki centralnej, apteczek oddziałowych, 
poradni specjalistycznych,  laboratorium, stacji  dializ),  ERP (co najmniej  15 stanowisk robo-
czych,  wdrożone moduły co najmniej  w zakresie:  finanse,  księgowość,  koszty,  kadry,  płace, 
środki trwałe, magazyn) oraz BI (co najmniej 5 stanowisk roboczych) na kwotę netto minimum 
900 000 PLN dla jednostki zatrudniającej co najmniej 500 osób. Dopuszczamy odrębne referen-
cje na moduły: Laboratorium i Stację Dializ.

− dostawa podobna rodzajowo do przedmiotu zamówienia dotyczącym części E w zakresie min. 
urządzeń  medycznych  i oprogramowania  medycznego.  Wymóg  spełnią  instalacje,  które  są 
zgodne z przedstawioną ofertą  co najmniej  w zakresie  do oferowanego oprogramowania bez 
uwzględnienia ilości, na kwotę netto co najmniej 400 000 PLN.

− dostawa podobna rodzajowo do przedmiotu zamówienia dotyczącym części H w zakresie min. 
urządzeń  medycznych  i oprogramowania  medycznego.  Wymóg  spełnią  instalacje,  które  są 
zgodne co do oferowanych urządzeń medycznych bez uwzględnienia ilości i zawierają sprzęt 
medyczny taki sam jak przedstawiony w ofercie z dokładnością do skanerów, stacji technika 
z oprogramowaniem, jednej kasety ogólnodiagnostycznej, jednej kasety mammograficznej oraz 
urządzenia drukującego na błonach medycznych, na kwotę netto co najmniej 300 000 PLN.

− Zamawiający wymaga przedstawienia referencji potwierdzających wykonane integracje dostar-
czanych modułów oprogramowania dziedzinowego w zakresie dotyczącym części B

Warunek Ic) będzie spełniony, jeśli Wykonawca 
- przedstawi oświadczenie z art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Pzp wg Załącznika nr 3 oraz wykaże, 
  że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  
  zamówienia. 
Konieczne w w/w przypadku będzie wykazanie, że Wykonawca składający ofertę dysponuje zespołem 
składającym się co najmniej ze specjalistów spełniających następujące kryteria:

a) Kierownik  projektu:  posiada  wykształcenie  wyższe  techniczne  lub  z zakresu  nauk  ścisłych, 
posiada  wiedzę  i umiejętności  z zakresu  zarządzania  projektami  potwierdzoną  posiadaniem 
certyfikatu np. IPMA min. Level „C” lub Project Management Professional (PMP) lub Prince 2 
na poziomie Practitioner lub równoważny, posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, 
w tym  co  najmniej  3  lata  doświadczenia  w pełnieniu  funkcji  kierownika  projektów 
informatycznych, brał udział w roli Kierownika projektu w co najmniej 2 projektach o wartości 
minimum 2 000 000 zł brutto (każdy z projektów).

b) Specjalista: co najmniej 3 osoby posiadające wykształcenie wyższe, min. 3 letnie doświadczenie 
we wdrażaniu systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia, w tym udział w min. 2 
projektach,  których  przedmiotem było  wdrożenie  systemu  informatycznego  o wartości  netto 
min. 500.000 zł. 

Posiadają  certyfikaty  potwierdzające  znajomość  metodyki  wdrożeń  co  najmniej  w stopniu 
podstawowym np. PMP, IPMA, Prince2 Fundation lub równoważne.
Wykonawcy  załączą  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 dysponowania tymi osobami wg Załącznika nr 6
Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w wykonaniu  zamówienia  powinien  zawierać  co  najmniej 
następujące  informacje:  imię  i nazwisko  osoby,  przewidywana  funkcja  w projekcie,  wykształcenie 
i certyfikaty,  doświadczenie  (nazwa  wykonywanych  projektów  wraz  z funkcją  w projekcie  oraz 
podstawę do dysponowania daną osobą). 
Ponadto,  (jeśli dotyczy) Wykonawca:
- dołączy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
  przedmiotu zamówienia
- przedstawi zakres zadań, które zamierza realizować z wykorzystaniem Podwykonawców, 
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  zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 4  ustawy Pzp - wg Załącznika nr 8 (jeśli dotyczy)

 Wymagana jest polskojęzyczność zespołu  Wykonawcy 

Warunek I d) będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie, że spełnia wymogi sytuacji 
ekonomicznej i finansowej i złoży

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3
- kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na wartość co 
najmniej 5000 000,00 PLN na jedno i 5000 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika
Wymagane jest aby ubezpieczenie obejmowało odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową 
Wykonawcy

- potwierdzenie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 
5.000.000,00 zł

Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawcy załączą informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Warunek  II będzie spełniony jeżeli Wykonawca złoży:
1) oświadczenie wg wzoru określonego w Załączniku nr 4
2) aktualny  odpis  z właściwego  rejestru  lub  z centralnej  ewidencji  i informacji  o działalności 

gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3)  aktualne  zaświadczenie  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  bądź  wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawione nie wcześniej, niż trzy miesiące 
przed upływem terminu składania  ofert  (w przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się 
o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców) 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej, niż trzy miesiące przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składa każdy z Wykonawców). 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania  ofert  – dotyczy wyłącznie  podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz.Ustaw Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących 
osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne

7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, 
albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika nr 8 do SIWZ

Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i     osoby mające miejsce   
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
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 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza 
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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 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 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.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
lutego 2013 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, 
w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. Ustaw z2013 roku, poz. 231)
1) pkt 2 do 4 i pkt 6–składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
− nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt 5 i 7 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 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz w punkcie 2) w/w 
Rozporządzenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.

Dokument, o którym mowa w punkcie 1) lit. a tiret drugie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 4 ust. 1 w/w Rozporządzenia, 
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 .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z     art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i     doświadczeniu, potencjale   
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z     nimi stosunków.   
W takiej sytuacji Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w     szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych   
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z     nich przy   
wykonywaniu zamówienia.
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W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
oraz  w przypadku  innych  podmiotów,  na  zasobach  których  Wykonawca  polega  na  zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu 
dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

Warunek III będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymogów dla oferowanych dostaw tj.
- wypełniony i podpisany formularz oferty wg Załącznika nr 9
- formularz cenowy - Załącznik nr 1
- Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie 

wymaganych dla wszystkich oferowanych części tj. A, B, C, D, E, F, G i H wg Załącznika nr 2
- dokumenty potwierdzające, że oferowany we wszystkich częściach zamówienia asortyment, spełnia 

wymogi, o których mowa w Rodz. II Opis przedmiotu zamówienia, w tym: opisy, foldery, instrukcje 
obsługi

- certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, zgodnie z prawem polskim dla oferowanego 
sprzętu medycznego oraz pozostałego sprzętu, zgodnie z wymogami, o których mowa w Opisie 
przedmiotu zamówienia
Warunkiem potwierdzającym że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, jest dołączenie zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości, potwierdzające, iż: 

a) Wykonawca  oprogramowania  dziedzinowego  spełnia  wymogi  jakościowe,  co  najmniej 
w zakresie  projektowania  i wykonywania  systemów  informatycznych,  np.:  certyfikat  ISO 
9001:2008 lub równoważny,

b) podmiot  świadczący  usługi  wdrożenia  i serwisu  oprogramowania  dziedzinowego  spełnia 
wymogi  jakościowe  co  najmniej  w zakresie  wdrożenia  systemów  informatycznych  oraz 
świadczenia do nich usług serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny.

- próbka – nośnik  zawierający obrazy dysków dla środowiska wirtualnego z zawartą pełną 
konfiguracją oferowanych modułów, spełniająca wymogi SIWZ

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o     udzielenie zamówienia, dokumenty   
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z     Wykonawców oddzielnie.   

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o     udzielenie zamówienia, dokumenty   
potwierdzające spełnianie warunków udziału w     postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden   
z     tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.  

Weryfikacja warunków udziału Wykonawców w postępowaniu realizowana będzie wg zasad: 
„spełnia/nie spełnia”
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II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie podleganiu wykluczeniom z prowadzonego 
postępowania przetargowego oraz innych wymaganych dokumentów

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty wg Załącznika nr 9 
2) Formularz cenowy wg Załącznika nr 1
3) Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie 

wymaganych dla wszystkich części zamówienia tj, części A, B, C, D, E, F, G, H - Załącznik nr 2
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5) Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców 

prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu 
umowy.

6) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 wg Załącznika 
nr     3  

7) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. 
zmianami) - wg   Załącznika nr 4  .

8) Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z wykazaniem wykonania dostaw wg pkt I, Warunek Ib) Rozdz. III Instrukcja dla Wykonawców 
-Załącznik nr 5

9) Dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w Załączniku nr 5 zostały należycie 
wykonane 

10) Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia - Załącznik nr 6 wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zgodnie z wymogami 
Zamawiającego określonymi w SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności 

11) Oświadczenie o sposobie dysponowania osobami, o których mowa w pkt 10) tj. Załączniku nr 6, 
i (jeśli dotyczy) dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia tych osób 
do wykonania przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 7

12) Zakres zadań, które Wykonawca zamierza realizować z udziałem Podwykonawców (jeśli 
dotyczy)- wg Załącznika nr 8 

13) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające spełnienie wymagań 
jakościowych Wykonawcy w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych

14) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające spełnienie wymagań 
jakościowych Wykonawcy w zakresie wdrażania systemów informatycznych oraz świadczenia do 
nich usług serwisowych

15) Certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z prawem polskim dla 
oferowanego sprzętu medycznego, certyfikaty dla oferowanego pozostałego sprzętu, zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia

16) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres 
umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

17) Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia) 

18) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS 
19) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
20) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-

8 oraz pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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21). Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 
oraz pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

22) Jeśli dotyczy- dokumenty wskazane w par. 2 ust.3, par. 3 ust. 3 ust. 3, par. 4 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 
roku, poz. 231)

23) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie .
24) Dokumenty potwierdzające że oferowany we wszystkich częściach zamówienia asortyment 

spełnia wymogi, o których mowa w Rozdz. II – Opis przedmiotu zamówienia, w tym opisy, 
foldery, instrukcje obsługi

25) Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy 
to nie wynika, z sumą gwarancyjną w wysokości min. 5 000 000 PLN na jedno i min. 
5 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

26) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej 
w wysokości co najmniej 5 000 000 PLN 

27) Próbka: nośnik zawierający obrazy dysków dla środowiska wirtualnego z zawartą pełną 
konfiguracją oferowanych modułów, spełniająca wymogi SIWZ

28) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, 
- wg Załącznika nr 9 

Oferta  i załączniki  do  oferty  (oświadczenia  i dokumenty)  muszą  być  podpisane  przez 
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
Z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa, przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą 
one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione
Poświadczenie  za  zgodność  z oryginałem  winno  być  sporządzone  w sposób  umożliwiający 
identyfikację  podpisu  (np.  wraz  z imienną  pieczątką  osoby  poświadczającej  kopię  dokumentu  za 
zgodność  z oryginałem),  w przypadku  podpisywania  oferty  lub  poświadczania  za  zgodność 
z oryginałem  kopii  dokumentów  przez  osob(ę)y  nie  wymienion(ą)e  w dokumencie  rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
W  przypadku  udzielenia  pełnomocnictwa,  wymagana  jest  forma,  rodzaj  i zakres  pełnomocnictwa 
właściwy do poszczególnych czynności.

Wskazane  dokumenty  mogą  być  doręczone  w oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być 
one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu.  Zamawiający  może  zażądać  przedstawienia  oryginału  lub 
notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Do oferty musi być dołączona płyta CD zawierająca elektroniczną wersje dokumentacji tj. skan oferty, 
w     tym również: skan załączników do oferty, elektroniczne wersje folderów sprzętu i     oprogramowania.  

W przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  niezgodności  pomiędzy deklaracją  Wykonawcy,  a stanem 
faktycznym skutkować to będzie wykluczeniem wykonawcy (art.24 ust.2 pkt.3 Pzp).

Procedura weryfikacji ofert: 
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1. Weryfikacja ofert prowadzona będzie w zakresie wynikającym z Załącznika nr 10 do SIWZ 
„Procedura weryfikacji oferty w zakresie oprogramowania dziedzinowego”.

2. Podczas procedury weryfikacji systemu Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie 
wymagań i parametrów wymaganych wykazanych w niniejszej SIWZ. W każdej z ofert zostanie 
sprawdzona ta sama funkcjonalność: wybrane funkcje z parametrów wymaganych oraz wszystkie 
funkcje za które przyznane zostały Wykonawcy dodatkowe punkty.

3. Procedura weryfikacji będzie przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą danych.
4. W trakcie weryfikacji Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania oceni 

zgodność z prawdą zamieszczonych w ofercie informacji.
5. Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklaracją przedstawioną w ofercie w zakresie wymagań 
    i parametrów wymaganych i ocenianych skutkować będzie odrzuceniem oferty .(podstawa prawna: 

art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.,o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)”.
6. Brak próbki – nośnika zawierającego obrazy dysków dla środowiska wirtualnego z zawartą 

pełną konfiguracją oferowanych modułów, spełniającej wymogi SIWZ, skutkował będzie 
odrzuceniem oferty przetargowej.

7. Weryfikacja odbędzie się wyłącznie z wykorzystaniem dołączonej do oferty próbki (płyty DVD lub 
BR) z zainstalowanym (na maszynach wirtualnych klienta i serwera) oprogramowaniem 
dziedzinowym z uwzględnieniem oferowanych modułów do obsługi: izb przyjęć, oddziałów 
i dokumentacji medycznej, zleceń na leki i badania diagnostyczne, apteki centralnej, apteczek 
oddziałowych, poradni specjalistycznych, laboratorium, Stacji Dializ, SOR, finansów, księgowości, 
kosztów, kadr, płac, środków trwałych, magazynów, pracowni Radiologii. Moduły te muszą być 
przygotowane w taki sposób, aby podczas prezentacji Wykonawca mógł zaprezentować wszystkie 
funkcje, za które zostały przydzielone punkty w kryterium oceny technicznej.

8. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się uruchomić wirtualne środowiska na 
komputerze wskazanym przez Zamawiającego lub opcjonalnie na komputerze dostarczonym 
z próbką.

9. Komputer na potrzeby procedury weryfikacji może być uzupełnieniem próbki, wymagana próbka ma 
być dostarczona na płytach DVD lub BR zgodnie z SIWZ wraz z ofertą. W związku z powyższym 
jeżeli Wykonawca planuje wykorzystać własny komputer na potrzeby procedury weryfikacji to musi 
dostarczyć go z próbką.

10. W przypadku dostarczenia sprzętu przez Wykonawcę nastąpi jego protokolarne przekazanie 
i uruchomienie w obecności Zamawiającego. W/w sprzęt zostanie Wykonawcy zwrócony 
niezwłocznie po zakończeniu wszystkich procedur odwoławczych(łącznie z sądem okręgowym) oraz 
upływie terminów możliwych do przeprowadzenia kontroli związanych z prawidłowością udzielania 
zamówień publicznych.

11. Próbka musi zawierać również oprogramowanie niezbędne do instalacji środowiska wirtualnego.
12. Na potrzeby procedury weryfikacji, w przypadku udziału w niej Wykonawcy, Zamawiający 

udostępni komputer (identyczny dla każdego z Wykonawców) o parametrach nie gorszych niż:
1. Procesor: 

1. ilość rdzeni: 4 szt.
2. częstotliwość taktowania procesora: 3GHz
3. pojemność pamięci cache L2: 6Mb
4. wydajność jak procesora: Intel® Core™ i5-3330 Procesor (6M Cache, up to 3.20 GHz)

2. Pamięć: DDR3-1333, 4GB
3. czytnik BR
4. dysk twardy: pojemność 2TB
5. zainstalowany systemem operacyjnym Windows 7 pro oraz openSUSE 12.1,
6. bez dostępu do Internetu,  bez  dostępu do sieci  informatycznych  i bez  fizycznie  dostępnych 

portów.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, a ich 
oferta nie została odrzucona lub nie zostali wykluczeni z prowadzonego postępowania, na 
prezentację oferowanego oprogramowania dziedzinowego celem weryfikacji zapisów oferty.

III. Zakres prac do wykonania:
     zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Rozdz. II SIWZ

IV. Asortyment dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia 
musi odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie 
z  przepisami obowiązującego prawa.

V. Wadium  
1.Wykonawca w terminie do dnia złożenia oferty przetargowej  tj. do 15.10.2013 r.  godz. 11:00  
    winien wnieść wadium w następującej wysokości: 17 300,00 PLN

Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem  dokonanego przelewu. 
Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – przetarg na: Budowa zintegrowanego systemu 
informatycznego  w ramach  projektu  „Kompleksowa  informatyzacja  Powiatowego  Szpitala 
Specjalistycznego  w Stalowej  Woli  jako  element  Podkarpackiego  Systemu  Informacji 
Medycznej - PSIM”. 

2. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu   
    wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Dokument,  o którym mowa w punkcie  2  musi  zachowywać  ważność  przez  cały  okres,  w którym 
Wykonawca jest związany ofertą.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
3. Warunki wpłaty i zwrotu wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form:
1. pieniądzu
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3. gwarancjach bankowych 
4. gwarancjach ubezpieczeniowych
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Z 2007 roku, Nr. 42, poz.275, z 2008 roku Nr 116, poz.730 i 732, Nr 227, poz. 1505 oraz 
z 2010 roku Nr 96, poz. 620)

Wadium w formie pieniądza wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy nr:

 NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI  51 9430 0006 0024 0002 2000 0003 

W przypadku pieniężnej formy wadium za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku 
Zamawiającego .

Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty przetargowej.
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Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami ,jeżeli:

- Wykonawca w odpowiedzi  na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, ustawy Prawo 
zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni ,że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie, 
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców ,którym zwrócono 
wadium w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania ,jeżeli 
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

VI. Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność 
(tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć 
wszystkie kartki). 

    Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej, faxu lub 
telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
potwierdzona przez przekazującego pismem wysłanym w tym samym dniu, co fax.

 VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z Opisem przedmiotu
   zamówienia tj. zamówienia  w terminie do 31.05.2014 r. z wyłączeniem części G realizowanej przez 

okres 4 lat od zakończenia części B
     w tym:

- część A -  w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy z tym że dostawa elementów aktywnych 
sieci komputerowej z ich konfiguracją nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy

- część E, F i H – w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy, dostawa sprzętu w terminie 60 dni
- część B – w terminie do 31.05.2014 r.
- część C – w terminie do 30.04.2014 r.
- część D – w terminie do 31.05.2014 r.
- część G – w terminie 4 lat od zakończenia części B

VIII. Termin zapłaty: 30 dni, licząc od daty odbioru prac objętych zamówieniem  i otrzymania przez 
Zamawiającego faktury VAT.

       
IX. Dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych tj. takich, które zabezpieczą 
      jakość realizowanego zamówienia w standardzie co najmniej takim, jak przedstawiono 
      w Rozdz. II niniejszej SIWZ 

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu 
lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy nie gorsze niż opisane 
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w przedmiocie zamówienia (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe, o udowodnionej równoważności 
technologicznej). 
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 
Każdy  Wykonawca  składający  ofertę  równoważną,  zgodnie  z postanowieniami  ustawy  Pzp,  jest 
obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot 
zamówienia  spełnia  wymagania  i parametry  techniczne  określone  w SIWZ,  bądź  też  przewiduje 
rozwiązania lepsze niż opisywane.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

X. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności  wadium albo,  jeżeli  nie jest  to możliwie,  z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres  związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 
oferty oraz podpisania umowy.
Przygotowując  ofertę  Wykonawca  winien  dokładnie  zapoznać  się  z zawartością  wszystkich 
dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami 
i zmianami  wnoszonymi  przez  Zamawiającego.  Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta  wraz  ze  stanowiącymi  jej  integralną  część  załącznikami  musi  być  sporządzona  przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza oferty i załączników do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wraz z wymogami i dokumentami określonymi w SIWZ.
Oferta  musi  być  napisana  w języku  polskim,  na  komputerze,  maszynie  do  pisania  lub  ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
Dokumenty  sporządzone  w języku  obcym  muszą  być  składane  wraz  z poświadczonym  przez 
Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i złączone 
w sposób  trwały  (uniemożliwiający  jej  samoistną  dekompletację)  oraz  na  każdej  zapisanej  stronie 
podpisane  i opieczętowane  pieczęcią  imienną  przez  osobę  (osoby)  uprawnionej  do  składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
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Dokumenty potwierdzające parametry techniczne i funkcjonalne mogą być podpisane i opieczętowane 
na pierwszej i ostatniej stronie, a pozostałe strony mogą być parafowane. 
Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w tekście  oferty  muszą  być  parafowane  przez  osobę  (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.

Do oferty musi być dołączona płyta CD zawierająca elektroniczną wersje dokumentacji tj. skan oferty, 
w tym również: skan załączników do oferty, elektroniczne wersje folderów sprzętu i oprogramowania.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  przez  Wykonawcę  wykonania  części  zamówienia 
podwykonawcom.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w ofercie  części  zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom na druku załącznik nr 7 do SIWZ. 
Wykonawca  zamieszcza  ofertę  w trwale  zamkniętym,  nienaruszonym  opakowaniu  z napisem 
„OFERTA”, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego, opisanym w następujący sposób: „Oferta 
na:  Budowa  zintegrowanego  systemu  informatycznego  w ramach  projektu  „Kompleksowa 
informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej - PSIM” oraz: „NIE OTWIERAĆ przed: 15 października  2013 godz. 
11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy,  by umożliwić zwrot nie 
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
Zaleca się, żeby druga strona oferty zawierała: łączną liczbę stron oferty oraz spis zawartości koperty tj. 
spis  treści  zawierający  wykaz  złożonych  dokumentów  z podaniem  numeru  strony,  na  której  dany 
dokument się znajduje.
Wykonawca  ma  prawo  najpóźniej  w terminie  składania  ofert  zastrzec  informacje,  które  stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 Jeżeli  Wykonawca  zastrzega,  że  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, wówczas tę część oferty, 
która zawiera  te  informacje należy umieścić  w odrębnej  kopercie  oznaczonej  napisem:  „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - poufne”. 

Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje 
jako brak informacji stanowiących tajemnicę Firmy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być 
udostępniana innym uczestnikom postępowania. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych do dnia 15.10. 2013 
roku do godz. 11:00 
Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  wyłącznie  przed 
terminem składania  ofert  i pod warunkiem,  że  przed  upływem tego terminu  Zamawiający  otrzyma 
pisemne  powiadomienie  o wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty.  Powiadomienie  to  musi  być 
złożone wg takich samych zasad jak składana oferta oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte  przy otwieraniu 
oferty  Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany i po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonania 
zmian, zostaną one dołączone do oferty.
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Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) 
z napisem  na  zewnętrznej  kopercie  „WYCOFANIE”.  Koperty  oznakowane  w ten  sposób  będą 
odczytywane  w pierwszej  kolejności.  Po  stwierdzeniu  poprawności  postępowania  Wykonawcy 
w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po 
upływie terminu do wniesienia odwołania.
Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu:  15  października  2013  roku  do  godz.  11:30,  w siedzibie 
Zamawiającego- Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,  pok nr 7
Otwarcie  ofert  jest  jawne.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert poda się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny oraz całkowitego kosztu brutto rocznego utrzymania oferowanego rozwiązania.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Oferty oceniane będą punktowo przez, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Szpitala 
Specjalistycznego, Komisję Przetargową, zgodnie z poniższym opisem sposobu oceny:

W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszt dostawy, 
instalacji, uruchomienia, uruchomienia całości oprogramowania, wszystkich jego części modułów, 
terminów realizacji i konfiguracji, okres gwarancji, określone warunki serwisu, napraw, wartość netto 
kompletnej dostawy, koszt szkolenia lekarzy (dwóch radiologów) i techników RTG 
(9 osób) oraz  inżyniera medycznego - (minimum 2 dni szkoleniowe po 5 godz. każdy), należny 
podatek VAT itp. 
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć 
w obliczeniach ceny, tak, aby wyliczona cena za realizacje zamówienia była ceną całościową.
Cenę oferty należy wyliczyć  uwzględniając  Opis  przedmiotu  zamówienia,  w tym wymagane  cechy 
i parametry  techniczne,  funkcjonalne,  ilość  modułów,  licencji,  okres  gwarancji,  nadzór  techniczny, 
usuwanie błędów, itp. 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,   
   wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga

1 Cena oferty   C 80 %
2 Ocena techniczna oferowanego rozwiązania  P 20 %

Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
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I. Kryterium: CENA          C
  
 C=  (Cmin : Cb) x 100
  gdzie:
  Cmin - najniższa oferowana cena ofertowa
  Cb     - cena badanej oferty 

 II.Kryterium:  Ocena techniczna     P

 Każdy z członków komisji przetargowej wyliczy „punkty małe” wg formularza  Opis przedmiotu 
 zamówienia” ,a następnie dokona oceny w tym kryterium wg następującej formuły:

 P = (Pn : Pmax) x 100
 gdzie:
 Pn -  liczba punktów przyznana ofercie badanej w ramach kryterium
 Pmax - maksymalna, przyznana ilość punktów w ramach kryterium spośród nie podlegających 
             odrzuceniu ofert 

OCENA  OSTATECZNA 

C x     Wc + P x     Wp  
gdzie:
Wc - ranga kryterium "Cena"   80%
Wp –ranga kryterium Ocena techniczna   20%

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów 
w oparciu o przyjęte kryteria oceny zgodnie z w/w podanym sposobem Oceny ostatecznej ofert

XV. Okres związania ofertą:  60 dni od ostatecznego terminu złożenia ofert.

XVI. Miejsce i termin złożenia ofert

    Ofertę, w zamkniętej kopercie, oznaczonej: 
Budowa  zintegrowanego  systemu  informatycznego  w ramach  projektu  „Kompleksowa 
informatyzacja  Powiatowego  Szpitala  Specjalistycznego  w Stalowej  Woli  jako  element 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM”. 

                                               
    złożyć należy na n/w adres:   
    Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4,  37-450 Stalowa Wola
    Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. Nr 8
    w nieprzekraczalnym terminie do: 15.10. 2013 r. godz. 11.00

XVII. Otwarcie ofert: 15. 10. 2013 r. godz. 11.30  Dział Zamówień Publicznych pok. Nr 7
Otwarcie ofert jest jawne.

XVIII. Inne informacje

 1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca
 niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93 ust.4 ustawy 

 Prawo zamówień publicznych      
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 2. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
Merytoryka:
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo – Ekonomicznych - mgr inż. Roman Ryznar
 tel. 15 843 32 92  w godz. 9.00 - 12.00
Informatyk        -  Adam Silenko tel. 15 843 33 70   w godz. 9.00- 12.00
Sprawy formalne:
Kierownik Działu Zam. Publ. i Zaopatrzenia.- mgr inż. Elżbieta Pamuła
 tel. 15 843  32  01 w godz. 9.00 - 12.00

 3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej
     na adres:
     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
     ul. Staszica 4
     37 - 450 Stalowa Wola
     Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

     Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym 
     na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail. Zamawiający niezwłocznie
     udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie
     później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz 
umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Pliki 
specyfikacji
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie 
Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

4. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapozna się z treścią wszystkich dokumentów
     przetargowych, w tym z treścią wzoru umowy dla poszczególnych zadań przetargowych- 
     Rozdz. IV SIWZ.
     Przyjęcie warunków zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem treści wzoru  umowy.

     Oferta, której treść nie odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  będzie 
     odrzucona.

5.  Zamawiający w toku dokonywania oceny i wyboru oferty może żądać od Wykonawców 
     wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6.  Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokona wizji lokalnej przedmiotu zamówienia 
      w uzgodnionym z Zamawiającym terminie 
7.  Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową – nie dotyczy
8.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
     pkt 7 – przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
 9.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między 
     Zamawiającym i Wykonawcą – nie przewiduje się. Rozliczenia dokonywane będą w PLN
10. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej w prowadzonym postępowaniu.
11. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w prowadzonym postępowaniu. Koszty te ponosi 
      Wykonawca.
12. Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 
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XIX. Udzielenie zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego, na jego stronie internetowej, wysłane zostanie również do Wykonawców, którzy
złożyli oferty.
O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 
niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.   

Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana w oparciu o przyjęte kryteria(kryterium) oceny
ofert Zamawiający prześle zawiadomienie określające termin i miejsce zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Dziennika Urzędowego UE  po podpisaniu 
umowy z wybranym Wykonawcą 

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający  zawrze  umowę  w sprawie  zamówienia  publicznego,  z zastrzeżeniem  art.  183  ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  113,  poz.  759,  z późn.  zm.),  w terminie  nie 
krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli 
zawiadomienie  to  zostanie  przesłane  w sposób określony w art.  27 ust.  2  ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane 
w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, 
jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym 
pismem lub telefonicznie.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie.
W  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia 
(konsorcja,  spółki  cywilne)  Zamawiający  może  zażądać  przed  zawarciem  umowy  w sprawie 
zamówienia  publicznego umowy regulującej  współpracę tych  Wykonawców.  Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

Zgodnie z art. 94 ust.3 Pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny 
ofertowej tj. 10%  wartości oferty brutto.
Zabezpieczenie,  o którym  mowa  w punkcie  powyższym  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 
formach:

a) Pieniądzu,
b) Poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) Gwarancjach bankowych,
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji  umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w punktach powyższych.
Zmiana  formy  zabezpieczenia  jest  dokonywana  z zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i bez 
zmniejszenia jego wysokości.

Zamawiający nie wyraża zgody, aby zabezpieczenie było wnoszone w n/w formach:
a) wekslach  z poręczeniem  wekslowym  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  zasadach  określonych  w przepisach  o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego tj. 

NADSAŃKI BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI  51 9430 0006 0024 0002 2000 0003 
W  przypadku  pieniężnej  formy  wadium  za  datę  wpływu  przyjmuje  się  datę  uznania  rachunku 
Zamawiającego

Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji winno zwierać:
a) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego 

w imieniu  Wykonawcy,  o zapłacie  kwoty  poręczonej  lub  gwarantowanej,  stanowiącej 
zabezpieczenie  wykonania,  bezspornie  (nieodwołalnie  i bezwarunkowo)  po  otrzymaniu 
pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego,

b) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które 
mogą  zostać  przeprowadzone  na  podstawie  tej  umowy lub  dokumentów przetargowych  nie 
uwalniaj poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji,

c) Oświadczenie,  że poręczyciel  lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji  o takiej  zmianie 
uzupełnieniu czy modyfikacji oraz być podpisane przez upoważnione osoby.

Zabezpieczenie  zostanie  zwrócone  Wykonawcy  po  należytym  i zgodnym  z umową wykonaniu 
przedmiotu umowy w sposób następujący:
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a) 80%  wartości  zabezpieczenia  po  końcowym  odbiorze  przedmiotu  mowy  potwierdzonym 
protokołem odbioru w ciągu 30 dni,

b) 20% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15-ym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

W  przypadku  nienależytego  i niezgodnego  z umową  wykonania  zamówienia  zabezpieczenie  wraz 
z powstałymi  odsetkami  staje  się  własnością  zamawiającego  i będzie  wykorzystane  do  zgodnego 
z umową wykonania  przedmiotu  umowy oraz  do  pokrycia  roszczeń  z tytułu  rękojmi  za  wykonany 
przedmiot umowy.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli 
zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z nim  umowę w sprawie  zamówienia 
publicznego na takich warunkach

Projekt  umowy stanowi Część  IV i Załącznik  nr  11 do niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawców w sytuacjach: 

a) zachodzi  konieczność  zmiany  harmonogramu,  terminów  wykonania  etapów  lub  terminu 
końcowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  w przypadku,  gdy  nie  można  było  tego 
przewidzieć w chwili podpisania umowy,

b) istnieje  możliwość  zastosowania  nowszych  i korzystniejszych  dla  zamawiającego  rozwiązań 
technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy,

c) nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność 
urządzenia,  oprogramowania  zaoferowanego  przez  wykonawcę  i zachodzi  konieczność 
zastąpienia  urządzenia,  oprogramowania  innym,  pod  warunkiem,  że  spełnia  wymagania 
określone przez zamawiającego w SIWZ,

d) gdy  zostanie  wyprodukowana  nowsza  wersja  urządzenia  lub  oprogramowania  i z przyczyn 
niezależnych  od  wykonawcy  nie  jest  możliwe  dostarczenie  wskazanych  w ofercie 
komponentów,  zamawiający  dopuszcza  zmianę  tych  komponentów  na  spełniające  warunki 
opisane w SIWZ, 

e) po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,
f) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
g) jeżeli  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w zakresie  mającym 

wpływ  na  realizację  przedmiotu  zamówienia,  a w szczególności  w przypadku  ustawowej 
zmiany podatku VAT,

h) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, 
za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie; 

i) zachodzi  konieczność  zmiany  w zakresie  podwykonawstwa,  za  uprzednią  zgodą 
zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia 
niż  wskazany w ofercie  wykonawcy,  a także  możliwa jest  zmiana  podwykonawcy na etapie 
realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ; 

j) możliwa jest  korzystna  dla  zamawiającego  zmiana  terminu i sposobu płatności  za  realizację 
przedmiotu zamówienia;

k) nastąpiła  zmiana  danych wykonawcy np.  zmiana  adresu,  konta bankowego, nr  Regon,  osób 
kontaktowych itp. 
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Zamawiający  podpisze  umowę  z Wykonawcą,  którego  oferta  została  wybrana  w oparciu  o przyjęte 
kryteria oceny ofert,  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 
ustawy,  lub  15  dni  –jeżeli  zostało  przesłane  w inny  sposób  ,lecz  nie  później  niż  przed  terminem 
związania z ofertą.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w pkt. 1 zgodnie z art. 94 
ust. 2 ustawy.

Treść  umowy zgodna  będzie  z treścią  wzoru  umowy,  stanowiącym  Część  IV  do  niniejszej  SIWZ 
i z uwzględnieniem treści wybranej oferty.

XXIII. Środki ochrony prawnej  

      Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
      zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom 
      przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo
      zamówień publicznych. 
     
      Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu 
      podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
      ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
      Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
      zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
      Pzp.

     W niniejszym postępowaniu  obowiązują przepisy:
1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,
2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie, 
3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

     Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości 
     zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp 

    1.Zgodnie z treścią art. 182 ustawy Pzp odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 
dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie:

   1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub   
       zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli    
       wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na  
       podstawie art. 11 ust. 8;
    2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji   
        istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
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        niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1)w  przypadku  zamówień,  których  wartość  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone 
w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  –  w terminie  10  dni  od  dnia,  w którym 
powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2)  w przypadku  zamówień,  których  wartość  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli  zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku  nie  przesłał  wykonawcy  zawiadomienia  o wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub  nie 
zaprosił  wykonawcy  do  złożenia  oferty  w ramach  dynamicznego  systemu  zakupów  lub  umowy 
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)  15  dni  od  dnia  zamieszczenia  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  albo  30  dni  od  dnia 
publikacji  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  ogłoszenia  o udzieleniu  zamówienia, 
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 
ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
    a)nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
   zamówienia; albo
   b)opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
    które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
    zamówienia z wolnej ręki;

5.W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o zamówieniu  lub  postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert 
lub termin składania wniosków.
6.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XXIV. Pozostałe informacje

Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej 
skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do 
reprezentowania firmy Wykonawcy.
Powyższe postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi 
dokumentami złożonymi w toku danego postępowania.
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Do  spraw  nieuregulowanych  w niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.  U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszej SIWZ  są:
Załącznik 9 – Formularz ofertowy
Załącznik 1 – Formularz cenowy
Załącznik nr  2 – Opi przedmiotu zamówienia  w tym:
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Część A – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie A (sprzęt komputerowy)
Część B – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie B (oprogramowanie, wdrożenie)
Część C – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie C (integracja z PSIM)
Część D – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie D (BI)
Część E – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie E (PACS)
Część F – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie F (integracja urządzeń i systemów 

diagnostycznych)
Część G – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie G (asysta techniczna)
Część H – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie H (sprzęt do ucyfrowienia pracowni RTG)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp
Załącznik nr 5 –Wykaz dostaw lub usług
Załącznik nr 6 – Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o sposobie dysponowania osobami, o których mowa w Zał. Nr 6 

(sporządza wykonawca)
Załącznik nr 8 – Zakres zadań, które Wykonawca zamierza realizować z udziałem 

Podwykonawców (jeśli dotyczy)
Załącznika nr 9 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 .ust.2 pkt.5
Załącznik nr 10 – Weryfikacja ofert w zakresie oprogramowania dziedzinowego
Załącznik nr 11 – Projekt umowy
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Załącznik nr 1 
FORMULARZ CENOWY

Lp Nazwa  przedmiotu zamówienia

Il
o
ś
ć

kpl

Cena 
jednostk

owa

Wartość 
netto

Wartość 
brutto VAT

Część  A 
w tym:
1 Dostawa serwerów wraz 

z infrastrukturą pomocniczą oraz 
oprogramowaniem systemowym 
niezbędnym do uruchomienia systemu,

2 Dostawa stacji roboczych i urządzeń 
wielofunkcyjnych,

3 Dostawa infomatów,
4 Dostawa dysków do macierzy na 

potrzeby PACS
5 Dostawa elementów aktywnych sieci 

komputerowej z ich konfiguracją,
6 Dostawa oprogramowania 

antywirusowego,
7 Dostawa silników baz danych, 

w oparciu o które ma działać 
oprogramowanie dziedzinowe oraz BI 
wraz z niezbędną liczbą licencji do 
pracy wyżej wymienionego 
oprogramowania na dostarczanych 
serwerach,

Część B 
w tym: 
600 godz. szkolenia (o którym mowa w Zał. 
2 Cz. B pkt 7.3)
Część C

Część D

Część E

Część F
w tym:
1 Wymagania ogólne
2 Podłączenie sprzętu diagnostycznego 

w laboratorium za pomocą 
istniejących/wymienionych interfejsów 
ze zmodernizowanym modułem do 
obsługi laboratorium

3 Podłączenie sprzętu diagnostycznego 
w pracowni mikrobiologii z modułem 
do obsługi laboratorium 
mikrobiologicznego

4 Integracja PACS z RIS
5 Modernizacja i podłączenie systemu 

diagnostycznego w pracowni 
Endoskopowej do odpowiedniego 
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modułu HIS lub PACS z konfiguracją 
odpowiedniego modułu HIS

6 Podłączenie urządzeń diagnostycznych 
do PACS i konfiguracja RIS

Część G

Część  H

RAZEM

          
Uwaga:
Cena asysty technicznej wynikająca z części G, winna być przedstawiona w w/w Formularzu 
za okres ostatnich trzech lat
W Formularzu cenowym, w częściach: A, B, F należy podać ceny składowe, zgodnie 
z wyszczególnieniem i cenę łączną dotyczącą danej części.
 

 .................................................................
                data i podpisy osób uprawnionych
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Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnianiu  warunków

zawartych  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na:
„Budowę zintegrowanego systemu informatycznego jako część projektu:„Kompleksowa 
informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

         w związku   z art.  22  ust.  1  pkt  1-4 ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w 

warunki  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  dotyczące:  posiadania 

uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa 

nakładają  obowiązek  ich  posiadania;posiadania  wiedzy  i doświadczenia;  dysponowania 

odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia; 

sytuacji ekonomicznej i finansowej

...................................................... ......................................................
 (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)                                                                             

O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na:

„Budowę zintegrowanego systemu informatycznego jako część projektu:„Kompleksowa 
informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

w związku  z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 113,  poz.  759 z późn.  zm.)  oświadczam(y),  że  nie  podlegam(y)  wykluczeniu  z przedmiotowego 

postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

...................................................... ......................................................
 (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik  nr 5

............................................................................
                   Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych głównych dostaw 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 odbiorców, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane 

Lp.
Rodzaj 
dostawy

Wartość całkowita 
z VAT R

e
a
l
i
z
a
c
j
a

Nazwa  i adres 
Zamawiającego

dla którego 
realizowano 
zamówienie
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Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w Wykazie 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie

...................................................... ......................................................
 data podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ 
Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,  

DOŚWIADCZENIA, WYKSZTAŁCENIA A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH 
PRZEZ TE OSOBY CZYNNOŚCI 

Nazwisko i imię Zakres wykonywanych czynności 
(Przewidziana funkcja)

Doświadczenie 
i kwalifikacje

zawodowe

Podstawa 
dysponowania

...................................................... ......................................................
 miejscowość, data podpisy osób uprawnionych

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o sposobie dysponowania osobami wyszczególnionymi w w/w 
Załączniku i (jeśli dotyczy) dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia 
tych osób do wykonania przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 7. 
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Załącznik nr 8
                                                                                                                                                               

Zakres zadań, które Wykonawca zamierza realizować
z udziałem Podwykonawców

Zakres powierzonego zadania do realizacji 

Zgodnie  z dyspozycją  art.36  ust.4  ustawy  Pzp,  w w/w  załączniku  należy  wskazać  części 
zamówienia, które Wykonawca zamierza realizować z udziałem Podwykonawców

...................................................... ......................................................
 Data Pieczęć i podpis Wykonawcy

Strona 37 z 50



Załącznik nr 9

(pieczątka Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE
o przynależności/lub nie  do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 

(wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

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

….......................................
działając w imieniu i na rzecz 

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

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

…..................................................................................................................................................................
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 

nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE              ….......................................................................................................
nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
…...........................................................................
...

(Podpis Wykonawcy)
…...................................dnia …...........2013r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ….........................................................................................
2) ….........................................................................................
3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) 
Wykonawcy

…...............................................................................
(Podpis Wykonawcy)

….................................dnia …...............2013 r.
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Załącznik nr 10
Procedura weryfikacji oferty w zakresie oprogramowania dziedzinowego

1. Celem potwierdzenia spełniania warunków określonych w SIWZ przez oferowane przez Wyko-
nawcę oprogramowanie dziedzinowe, o którym mowa w części B załącznika 2 do SIWZ, Komi-
sja przetargowa powołana przez Zamawiającego przeprowadzi procedurę weryfikacji zadeklaro-
wanych przez Wykonawcę funkcjonalności i parametrów na podstawie złożonej z ofertą próbki.

2. Weryfikacja oprogramowania dziedzinowego będzie składała się z dwóch części:
a. weryfikacji wymagań podstawowych wskazanych w części B załącznika 2 do SIWZ,
b. weryfikacji wartości określonych w wymaganiach dodatkowych (punktowanych), wska-

zanych w części B załącznika 2 do SIWZ zadeklarowanych przez Wykonawcę jako spełnio-
ne

3. Weryfikacja będzie przeprowadzona przez pracowników Zamawiającego i ewentualnie powoła-
nych przez Komisję biegłych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, a ich 
oferta nie została odrzucona lub nie zostali wykluczeni z prowadzonego postępowania, na pre-
zentację oferowanego oprogramowania dziedzinowego celem weryfikacji zapisów oferty.

5. Podczas weryfikacji Zamawiający dokona sprawdzenia oferty w zakresie części B. W każdej 
z ofert zostaną zweryfikowane te same wymagania: wybrane z parametrów wymaganych oraz 
wszystkie wartości zadeklarowane za które przyznane zostały Wykonawcy dodatkowe punkty 
(zgodnie z zapisem 2b).

6. Weryfikacja będzie przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą danych. 
W trakcie weryfikacji Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania oceni 
zgodność z prawdą zamieszczonych w ofercie informacji. 

7. Stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodności z deklaracją przedstawioną w ofercie w zakresie para-
metrów wymaganych i ocenianych skutkować będzie odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 
pzp lub art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp w związku z art.24 ust.2 pkt.3)

8. Weryfikacja odbędzie się wyłącznie z wykorzystaniem a i b tj.:
a. dołączonej do oferty próbki (płyty DVD lub BR) z zainstalowanym (na maszynach wir-

tualnych klienta i serwera) oprogramowaniem dziedzinowym z uwzględnieniem oferowa-
nych modułów do obsługi: izb przyjęć, oddziałów i dokumentacji medycznej, zleceń na leki 
i badania diagnostyczne, apteki centralnej, apteczek oddziałowych, poradni specjalistycz-
nych, laboratorium, Stacji Dializ, SOR, finansów, księgowości, kosztów, kadr, płac, środ-
ków trwałych, magazynów, pracowni Radiologii. Moduły te muszą być przygotowane 
w taki sposób, aby podczas weryfikacji Zamawiający mógł sprawdzić wszystkie funkcje, za 
które zostały przydzielone punkty w kryterium oceny technicznej.

b. komputera opisanego w SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców lub komputera dostarczo-
nego z próbką

9. Wymagania dotyczące próbki
a. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi uruchomić próbkę o której mowa 

w punkcie 8a na komputerze o którym mowa w punkcie 8b
b. Zamawiający wymaga danych i instrukcji niezbędnych do uruchomienia próbki
c. Na jednej z płyt próbki (w katalogu dokumentacja w katalogu głównym) winna być Do-

kumentacja użytkowa, odpowiednia dla zainstalowanej wersji oprogramowania dziedzino-
wego. Dostarczona Dokumentacja użytkowa, musi pozwalać w szczególności na samodziel-
ną weryfikację przez Zamawiającego spełniania przez weryfikowane Oprogramowanie apli-
kacyjne wszystkich kryteriów oceny.

d. Próbka musi zawierać również oprogramowanie niezbędne do instalacji środowiska wir-
tualnego.

e. Zamawiający wymaga założenia konta użytkownika systemu posiadającego prawa admi-
nistracyjne do oprogramowania dziedzinowego, tak aby możliwe było zakładanie nowych 
użytkowników systemu, wprowadzenie danych testowych, wykonywanie wykazów oraz 
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wszelkich innych czynności umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji oferowanego 
oprogramowania dziedzinowego, celem potwierdzenia, iż oferta odpowiada treści SIWZ.

10. Niemożność uruchomienia oprogramowania dziedzinowego (z ewentualnym udziałem Wyko-
nawcy) i przeprowadzenia weryfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

11. Wymagania i warunki dotyczące organizacji ewentualnej prezentacji:
a. Prezentacja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapew-

ni pomieszczenie do przeprowadzenia weryfikacji i dostęp do sieci energetycznej.
b. Wezwanie Wykonawców do przeprowadzenia Prezentacji w siedzibie Zamawiającego 

nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, lecz nie krótszym niż 
3 dni robocze od dnia wysłania Wykonawcy wezwania.

c. Przewidywany czas Prezentacji 3 dni robocze do 7 godzin dziennie przy założeniu, 
że weryfikacja będzie się odbywać w godzinach 8:00 – 15:00.

d. W czas przeprowadzania Prezentacji będą wliczone wszystkie przestoje podczas wyko-
nywanej weryfikacji, wynikające z błędnego działania sprzętu lub systemu operacyjnego.

e. Komisja przetargowa może w trakcie prezentacji zadawać Wykonawcy pytania celem 
weryfikacji. W trakcie testu Wykonawca może udzielać Zamawiającemu dodatkowych in-
formacji związanych z weryfikowaną Funkcjonalnością lub parametrami.

f. Wykonawca powinien w sposób jednoznaczny wykazać, że weryfikowana funkcjonal-
ność jest dostępna w oprogramowaniu dziedzinowym, oraz że wybrane przez Zamawiające-
go parametry oprogramowania dziedzinowego są zgodne z wymaganiami opisanymi 
w SIWZ.

g. W przypadku gdy z winy Wykonawcy dojdzie do opóźnienia w terminie rozpoczęcia 
weryfikacji złożonego przez niego oprogramowania dziedzinowego przekraczającego 30 
minut zegarowych, Komisja przetargowa uzna, że Wykonawca nie przystąpił do weryfika-
cji.

h. Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie przedstawiony Wykonawcy wraz z we-
zwaniem na prezentację

i. Podczas prezentacji po stronie Wykonawcy może uczestniczyć tyle osób ile on uzna za 
stosowne, aby skutecznie przeprowadzić prezentację oprogramowania dziedzinowego. 

j. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić listę osób uczestniczących w prezentacji, 
ze wskazaniem jaką funkcję pełni każdy członek zespołu. 

k. W pomieszczeniu, gdzie będzie wykonywana prezentacja, mogą przebywać naraz tylko 
trzy osoby po stronie Wykonawcy.

l. Wykonawcę w czasie prezentacji reprezentuje osoba uprawniona do działania w jego 
imieniu upoważniona na podstawie pełnomocnictwa załączonego do oferty lub złożonego 
przed rozpoczęciem prezentacji w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

m. Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji zostaną określone przez Zamawiającego 
w pisemnym wezwaniu do odbycia prezentacji. Pierwsza prezentacja odbędzie się nie 
wcześniej niż 7 dni roboczych po otwarciu ofert.

n. Weryfikacja oprogramowania w formie prezentacji może być zarejestrowana przy uży-
ciu kamery wideo wyłącznie przez Zamawiającego. Rejestracja wideo zostanie użyta jako 
pomoc w sporządzeniu pisemnego protokołu z przeprowadzenia weryfikacji.

12. Przeprowadzenie weryfikacji będzie udokumentowane pisemnym protokołem Komisji przetar-
gowej, który zostanie włączony do akt przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

13. Podczas weryfikacji nie będzie oceniana szybkość działania oprogramowania dziedzinowego. 
14. Procedura weryfikacji oferty w zakresie oprogramowania dziedzinowego, w tym punkty 7 i 10 

przeprowadzona będzie z zachowaniem przesłanek, o których mowa w art. 26 ust. 3, ust. 4 oraz 
art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Załącznik nr 11

UMOWA
o zamówienie publiczne nr 1130 ZP/2014

W  dniu ................................. 2014 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym  Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym  w Stalowej Woli    

37-450 Stalowa Wola,   ul Staszica 4 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325
reprezentowanym przez:
Mirosława Leśniewskiego - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a
............................................................................................................................................ 
wpisanym do ........................................................................................................................, 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................................

w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w trybie Art.39 obowiązującej ustawy Prawo 
zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego n/w prac

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego jako część projektu:„Kompleksowa 
informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

§ 2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy i integralną jej część.
3. Przedmiot umowy winien być zrealizowany zgodnie z normami przywołanymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy do Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej Woli na własny koszt i ryzyko.
5. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia posiada świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania, zgodnie z prawem polskim

§ 3

1.  Termin realizacji robót: zamówienia  w terminie do 31.05.2014 r. z wyłączeniem części G 
realizowanej przez okres 4 lat od zakończenia części B

     w tym:
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- część A -  w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy z tym że dostawa elementów aktywnych 
sieci komputerowej z ich konfiguracją nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy

- część E, F i H – w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy, dostawa sprzętu w terminie 60 dni
- część B - w terminie do 31.05.2014 r.
- część C – w terminie do 30.04.2014 r.
- część D  – w terminie do 31.05.2014 r.
- część G – w terminie 4 lat od zakończenia części B

 2.  Za datę zakończenia prac, o których mowa w ust. 1 przyjmuje się datę powiadomienia 
      Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, po skutecznym złożeniu przez 
     Wykonawcę wniosku o jego dokonanie. 
                                                                                § 4

6. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy w wysokości:
................................. zł netto;    ............................... zł brutto
słownie: ..................................................................................................................... brutto.

7. Strony niniejszej umowy zgodnie uznają, że obliczone przez Wykonawcę wynagrodzenie, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonywany 

      przedmiot umowy i strony umowy nie mogą go zmienić.
3.   Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek prac na etapie przygotowania oferty 
      przetargowej nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno 
      w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.
4. W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:
- wartość netto dostawy 
- cło
- opłaty celne
- koszt transportu  loco Zamawiający
- koszt ubezpieczenia dostawy 
- koszt montażu i uruchomienia sprzętu
- koszt  instalacji, uruchomienia sprzętu, uruchomienia całości oprogramowania i systemów, w tym 

PACS i CR, z podłączeniem urządzeń, okresem gwarancji, określonymi warunkami serwisu, 
- koszt napraw w okresie gwarancji 
- koszt szkolenia stanowiskowego 2 lekarzy  i 9 techników RTG oraz inżyniera medycznego -

(minimum 2 dni szkoleniowe po 5 godz. każdy)
- koszt 600 godzin szkoleń w ramach części B
- należny podatek VAT

§ 5

W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem „podstawowym”, 
których zakres nie przekracza 20% wartości przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest je 
wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 
obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6

1.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań 
technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe 
przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy, 
zgodnie z ust.1 § 5 niniejszej umowy.

2.Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy przy współpracy z Zamawiającym, 
a w szczególności jest zobowiązany do:
a) udziału, co najmniej raz w miesiącu, w spotkaniach odbywających się w siedzibie 

Zamawiającego, których przedmiotem będzie omówienie bieżącego postępu prac, zagadnień 
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istotnych dla realizacji projektu, proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, w szczególności 
mających wpływ na przedmiot i termin jego realizacji

b) sporządzania raportów okresowych oraz raportów na zakończenie każdego etapu prac, 
przedkładanych Zamawiającemu. Raporty okresowe muszą zawierać informacje dotyczące: 
postępu wykonywanych prac, kosztów i ryzyk, osiągniętych wskaźników, niezgodności 
z Harmonogramem realizacji- Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, przyczyn nieosiągnięcia 
zakładanych rezultatów, przewidywanych zagrożeń realizacji umowy w ramach kolejnych części.
Wykonawca jest zobowiązany składać następujące raporty w poniższych terminach:
- raport miesięczny- w pierwszym dniu każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego 

dotyczy raport
- raport kwartalny- do 5-go dnia miesiąca następującego po kwartale kalendarzowym, którego 

dotyczy raport
c) udziału w spotkaniach Zespołu Zarządzania Projektem zwoływanych w sytuacjach 

nadzwyczajnych, zaistniałych w toku realizacji projektu, na każde wezwanie Zamawiającego,
d) czynnego udziału w odbiorach poszczególnych części zamówienia, w obecności osób wskazanych 

przez Zamawiającego
e) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach 

w terminowym realizowaniu przedmiotu zamówienia
§ 7

1. Nadzór koordynacyjny z ramienia Zamawiającego nad zakresem prac przewidzianymi niniejszą 
umową prowadził będzie:
Adam Silenko,tel. 15 843 31 70

2. Nadzór z ramienia Wykonawcy nad zakresem prac będących przedmiotem umowy prowadził będzie
………………………………………..…… tel. ……………………..

3. Strony zgodnie uznają, że pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy ponosi 
Wykonawca, jako strona niniejszej umowy, niezależnie od faktu zatrudniania Podwykonawców.

4. Wdrożenie oprogramowania dziedzinowego odbędzie się przez autoryzowanych przedstawicieli 
oprogramowania dziedzinowego.

5. Wykonawca, na etapie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do sukcesywnego 
udostępniania Zamawiającemu bezterminowych dostępów do baz danych oprogramowania 
dziedzinowego.

6. Wykonawca realizował będzie przedmiot umowy przy pomocy powołanego przez siebie Zespołu 
Wdrożeniowego wskazanego w ofercie, w skład którego wchodzą:
1) Zespól ds. Wdrożeń systemu informatycznego, w skład którego wchodzą:

a)Konsultant wiodący
b)Konsultanci ds. systemów medycznych
c)Konsultanci ds. systemów administracyjnych
d)Programiści aplikacyjni
e)Analitycy medycznych systemów informatycznych
f)Analitycy administracyjnych systemów informatycznych

2) Zespół ds. Sprzętu komputerowego, w skład którego wchodzą:
a)Konsultant ds. wirtualizacji
b)Konsultant ds. pamięci masowych
c)Konsultant ds. backupu
d)Konsultant ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych

3) Zespół ds. radiologii i ucyfrowienia tj. Konsultanci ds. medycznego systemu komputerowego
7.Wykonawca może dokonać zmiany składu osobowego Zespołu Wdrożeniowego, o którym mowa 

w ust. 7 za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
8.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany składu Zespołu Wdrożeniowego, jeżeli uzna 

i uprawdopodobni, że członek Zespołu Wdrożeniowego nie wykonuje swoich obowiązków 
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wynikających z umowy lub współpraca pomiędzy ekspertem członkiem Zespołu Wdrożeniowego 
a pracownikami Zamawiającego nie układa się prawidłowo i bez zakłóceń, co może spowodować 
lub powoduje ryzyko nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

9.Wykonawca zobowiązany jest zmienić skład Zespołu Wdrożeniowego zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych

oraz ust. 10 o treści:
10.W przypadku zmiany składu Zespołu Wdrożeniowego, nowy członek tego Zespołu musi spełniać 

wymagania określone w SIWZ dla roli pełnionej dotychczas przez członka opuszczającego skład 
Zespołu Wdrożeniowego. Zmiana ta nie wymaga sporządzania Aneksu do umowy.

§ 8
1.Wykonawca realizował będzie przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad 
współczesnej  wiedzy  technicznej  i zgodnie  z obowiązującymi  w tym  zakresie  przepisami  prawa 
powszechnie obowiązującego.
2.Wykonawca,  w terminie  10  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy,  zobowiązany  jest  do 
przekazania Zamawiającemu Planu Wdrożenia (PW)
1) PW musi zawierać uszczegółowiony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowy,  o którym mowa 
w Załączniku  nr  3  do  SIWZ  zawierający  proponowany  termin  rozpoczęcia  i zakończenia 
poszczególnych Części, który stanowił będzie podstawę do sporządzenia Harmonogramu Wdrożenia.
2)Zamawiający zaakceptuje PW w terminie do 4 dni roboczych od jego przedłożenia przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić zmiany do PW.
3)Wykonawca, w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego, wprowadzi zmiany 
   w PW. 
4.W przypadku braku akceptacji PW przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć 
realizacji zadań wykonywanych w ramach Projektu Wdrożenia.
5. Zamawiający, w przypadku nie uzgodnienia PW, może opracować PW sam, a Wykonawca będzie 
nim związany.
6.PW,  o którym  mowa  w ust.  2  zostanie  sporządzony  na  podstawie  wybranych  i uzgodnionych 
z Zamawiającym elementów metodyki zarządzania projektami stosowanej przez Wykonawcę.
7.Podpisany przez strony umowy lub ustalony przez Zamawiającego na podstawie ust 5 PW stanowi 
integralną część niniejszej umowy.
8.Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu, na zasadach określonych w PW, utworzenie 
nowego zbioru danych przechowujących dane osobowe
9.Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia  zgłoszonych przez Zamawiającego wad wynikających 
z luk bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego lub zleconego stronie trzeciej 
testu bezpieczeństwa.
10.Zamawiający zobowiązuje się do:
1)terminowego regulowania należności wynikających z umowy
2)zapewnienia pracownikom Wykonawcy:
a)bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę, dostępu do informacji, osób i dokumentów 
będących w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
i w zakresie,  w jakim  Zamawiający  dysponuje  takimi  osobami,  dokumentami  lub  informacjami, 
w szczególności Zamawiający dostarczy posiadaną dokumentację lub posiadane informacje dotyczące 
interfejsów  rozwiązań  informatycznych  funkcjonujących  u Zamawiającego,  licencjonowanych 
i dostarczonych przez osoby trzecie lub, co do których podmiotem praw są osoby trzecie.
b)Zamawiający zapewni dostęp, o którym mowa w niniejszym punkcie, w godzinach od 7:00 do 15:00 
w dni robocze lub w innych dniach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
3) każdorazowego zawiadamiania Wykonawcy o istotnych czynnikach, o których Zamawiający posiadł 
wiedzę, a które mogą mieć wpływ na realizację umowy.
11.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  Migracji  w ramach  wdrożenia  systemu  na 
zasadach określonych w pkt 8 Załącznika B SIWZ.
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12.Zakres i sposób migracji wraz z jej planem zostanie uszczegółowiony przez Wykonawcę i musi być 
zgodny z zapisami SIWZ.
13.W ramach migracji,  po jej zakończeniu,  Wykonawca w obecności Zamawiającego, przeprowadzi 
testy  poszczególnych  modułów  oprogramowania  aplikacyjnego  pod kątem poprawności  wykonanej 
Migracji, funkcjonowania oraz prawidłowości wyświetlanych danych i generowania, na ich podstawie, 
raportów.
14.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia Migracji, 
raport z wykonanej Migracji wraz z ewentualnymi wadami i planem ich usunięcia.
15.W przypadku wad wynikających z nieprawidłowo przeprowadzonej Migracji, Wykonawca poprawi 
wszystkie wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a w przypadku braku możliwości usunięcia 
wad Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć Migrację. 

§ 9 
1.Zapłata za zrealizowane części zamówienia tj. A, B, C, D, E, F, H następować będzie na podstawie 
wystawianych  przez  Wykonawcę  faktur  VAT  wraz  z protokołem  odbioru  wykonanych  prac 
potwierdzonym przez Zamawiającego, w terminie 30 dni, po jej zakończeniu i dokonaniu jej odbioru.
2.Zapłata  za  wykonanie  części  G  asysty  nastąpi  po  wykonaniu  i technicznym  odbiorze  części B 
w trzech równych rocznych ratach, przy czym pierwsza z nich będzie płatna w terminie 12-tu miesięcy 
od odbioru części B.
3.Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac. Zamawiający 
wyznaczy  termin  i rozpocznie  odbiór  w terminie  do  3  dni  od  daty  zawiadomienia  o osiągnięciu 
gotowości do odbioru, informując o tym Wykonawcę.
4.Strony zgodnie  uznają,  że przedmiotem odbioru  końcowego będzie  w pełni  wykonany przedmiot 
umowy.
5.Wraz  z wnioskiem  o dokonanie  odbioru  Wykonawca  przedstawi  oświadczenie  o zgodności 
wykonania prac objętych umową z przepisami i obowiązującymi normami.
6.Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10 

1. Strony  postanawiają,  że  z czynności  odbioru  całości  wykonanych  prac,  w zakresie  określonym 
w §1, sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 
też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  ewentualnych,  stwierdzonych  w trakcie  odbioru  wad 
i usterek.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

3. Wobec przesłanek zaistniałych w ust.1, ust.2  rozliczenia stron podlegały będą nowemu terminowi, 
liczonemu od daty odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad.

4.  Odbiór przedmiotu umowy uważa się za dokonany, gdy zostanie  podpisany przez strony umowy  
     protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
5. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół odbioru końcowego jest podstawą do   
    całkowitego rozliczenia umowy.
6. Następny dzień po terminie podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru  
   końcowego jest uważany za termin rozpoczęcia eksploatacji.

§ 11 

1. W przypadku, gdy dla należytej realizacji zamówienia konieczne będzie przetwarzanie danych
    osobowych, Wykonawca każdorazowo zawrze z Administratorem danych umowę, o której mowa 
    w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 
    z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami)   
2. Strony umowy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, 
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nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek
informacji, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. Ustaw  z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503), które to informacje uzyskają 
w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, o ile informacje takie nie są powszechnie 
znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub 
decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz Podwykonawcy, który będzie 
realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt 
zawarcia umowy, ani  jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów 
prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie, członkom swoich władz, podwykonawcom 
i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub 
zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru itp. w takim 
zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na 
podstawie umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom 
będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych 
w niniejszym paragrafie umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej 
oprogramowania.

5. Strony niniejszej umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji 
umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron umowy, dla celów referencyjnych 
i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nie 
ujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych.      

§ 12 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
2. Warunki i okresy gwarancyjne Wykonawca określił w załącznikach od A do H (Załącznik nr 2 

składanej oferty.
Wszystkie oferowane systemy, urządzenia i oprogramowanie, muszą mieć zapewnione wsparcie 
i obsługę gwarancyjną, nie tylko za pośrednictwem dostawcy ale również przez producenta na 
terenie polski.

3. Bieg terminów określonych w SIWZ rozpoczyna się z dniem dokonania protokolarnego odbioru 
końcowego danej części zamówienia, o której mowa w § 3 niniejszej umowy.

4. Okres rękojmi za wady jest równy okresom gwarancji jakości.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zmniejszające wartość lub 

użyteczność wykonanego i wdrożonego systemu ze względu na cel określony w umowie albo 
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia systemu.

§ 13 
1.Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.
Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kar umownych:
     a) za zwłokę w zapłacie faktury za wykonane prace, w wysokości wyliczonej jak ustawowe  
         odsetki za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury.
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
     a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
         umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego realizacji, zgodnie 
         z § 3 ust.1 i harmonogramem realizacji prac, który stanowi załącznik do niniejszej umowy 
 i jej integralną część.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
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odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego za tę część przedmiotu 
zamówienia, od której wykonania Wykonawca odstąpił
d)W  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy, za niezrealizowanie którejkolwiek części zamówienia (od A do H) z wyłączeniem części 
G,  Wykonawca  zapłaci  karę  w wysokości  10%  całkowitego  wynagrodzenia  umownego,  o którym 
mowa w par 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14 
1.Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 
   w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, w tym w „Opisie przedmiotu zamówienia".
2.Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w czynnym całodobowo podmiocie
   leczniczym, który będzie nieprzerwanie udzielał świadczeń zdrowotnych podczas realizacji
   zamówienia, co może uniemożliwiać wyłączenie lub zamknięcie poszczególnych pomieszczeń na
   czas realizacji przedmiotu zamówienia.
   Wykonawca zobowiązany do takiej organizacji prac, by nie uniemożliwiać udzielania świadczeń
   zdrowotnych przez Zamawiającego.
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby w dniu odbioru
   końcowego przedmiot zamówienia, przedmiot zamówienia spełniał wszelkie wymagania
   obowiązującego prawa.
4.Zamawiający zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia na potrzeby migracji danych z aktualnie
   używanych modułów.  
5.Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć bezpłatnie:
   a) pełną informację na temat protokołów wymiany danych opartych o usługi Web Services
   b) dokumentację i opis zastosowanych w RCIM interfejsów Web Serwices.

§ 15
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 
   podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
   oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawców w sytuacjach, gdy: 
 a) zachodzi konieczność zmiany harmonogramu, terminów wykonania etapów lub terminu końcowego 
   wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili  
   podpisania umowy,
b) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego  
   rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy,
c) nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność 
urządzenia, oprogramowania zaoferowanego przez wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia 
urządzenia, oprogramowania innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania określone przez 
zamawiającego w SIWZ,
d) gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja urządzenia lub oprogramowania i z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów, 
zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ, 
e) po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,
f) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla 
zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
g) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
h) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, za 
uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie; 
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i) zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: 
możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie 
wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest 
to sprzeczne z postanowieniami SIWZ; 
j) możliwa jest korzystna dla zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację 
przedmiotu zamówienia;
k) nastąpiła zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób 
kontaktowych itp. 

§ 16 

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy jest nowy, nie używany i nie pochodzący 
z wystaw i pokazów oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2.Wykonawca  udziela gwarancji na dostarczony, w ramach umowy sprzęt, która biegnie od daty 
dostawy, montażu, uruchomienia, podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT. 
3.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania napraw sprzętu, 
który uległ niezawinionemu przez Zamawiającego uszkodzeniu oraz nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym systemu.
4.Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi ……godz. w dni robocze, licząc od chwili 
zgłoszenia potrzeby do chwili przystąpienia do jej usunięcia.
5.W przypadku 3-krotnej awarii któregokolwiek z podzespołów elementu przedmiotu umowy, nie 
wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na fabrycznie 
nowy podzespół elementu z przedłużeniem jego okresu gwarancji.
6.Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej .... dni roboczych, 
niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres  niesprawności 
aparatury.
7.Wykonawca oświadcza, że w przypadku naprawy, której czas przekracza ......... dni 

zabezpieczy sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy
8.Serwis gwarancyjny i pełny serwis pogwarancyjny  prowadzony jest przez: 
.............................................................................................................................................
9.Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji jakości.
10.Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmuje zobowiązania do 
usuwania nieprawidłowości lub wad spowodowanych użytkowaniem systemu niezgodnie z dostarczoną 
dokumentacja systemu, naprawami, modyfikacjami, ulepszeniami, lub leż poprawkami 
oprogramowania aplikacyjnego, w szczególności ingerencją w jego kod źródłowy, wykonanymi przez 
podmiot inny, niż Wykonawca lub osobę nieupoważnioną do tego przez Wykonawcę.
11.W ramach gwarancji, niezależnie  od przypadków, o których mowa w ust. 3, 5, 6 i 7  Wykonawca 
świadczył będzie usługi:
1) usuwania wad w oprogramowaniu aplikacyjnymi narzędziowym oraz dostarczonym sprzęcie 
w terminach określonych w SIWZ i ofercie Wykonawcy
2)wykonywania modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego, a w szczególności wykonywania 
modyfikacji bez wezwania lub na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, zgodnie ze zmieniającymi się 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
12.Wykonawca udostępni System zgłaszania i przyjmowania uwag oraz wad pozwalający na 
prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym obejmującego w szczególności wykonane czynności 
gwarancyjne, ewidencję wszystkich zgłoszeń gwarancyjnych, tematy i terminy rozmów telefonicznych, 
wysyłane faksy i pisma, opis zmian w konfiguracji oprogramowania aplikacyjnego. Prowadzenie 
rejestru zgłoszeń jest obowiązkiem Wykonawcy.

§ 17
Zdalny dostęp
1.Zamawiający ustala procedurę zdalnego dostępu Wykonawcy do systemu:
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1) Wykonawca drogą elektroniczną lub e-mailem, na ustalonym w trybie roboczym z Zamawiającym 
formularzu zgłoszenia, prześle wniosek o uzyskanie zdalnego dostępu do systemu informatycznego 
Zamawiającego, wskazując co najmniej:

a) imię i nazwisko pracownika Wykonawcy, któremu zostanie przyznany dostęp
b) nazwa i adres IP zasobu (bazy danych/ oprogramowania), który zostanie udostępniony
c) usługi sieciowe, które zostaną udostępnione
d) okres czasu, na który będzie aktywowany dostęp
e) numer zgłoszenia gwarancyjnego
f) przyczyna złożenia wniosku
g) opis czynności, które zostaną wykonane
h) imię i nazwisko pracownika Wykonawcy uprawnionego do złożenia wniosku

2)Osoba wyznaczona przez Zamawiającego zaopiniuje wniosek i w formie elektronicznej e-mailem 
odpowie, podając informację o zgodzie lub jej braku
3) Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek przesłać do Zamawiającego raport z wykonanych 
prac, podając czas ich trwania i zakres
4) Każdy zdalny dostęp do systemu informatycznego Zamawiającego musi być przez Wykonawcę 
odnotowany w Systemie zgłaszania wad i uwag, o którym mowa w § 16 ust. 12 niniejszej umowy.
5)Dostęp do zasobów Zamawiającego musi być zgodny z obowiązującą u niego polityką 
bezpieczeństwa.
2.W przypadku dostarczenia nowej lub zmodyfikowanej wersji oprogramowania aplikacyjnego 
wymagającego aktualizacji lub wymiany oprogramowania systemowego lub narzędziowego 
dostarczonego w ramach niniejszej umowy, Wykonawca w okresie gwarancji ma obowiązek wymiany 
lub aktualizacji oprogramowania systemowego lub narzędziowego w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Licencje
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieoznaczony licencji na oprogramowanie  określone 
w SIWZ.
2.Licencje obejmują prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Zamawiający nabywa prawo do korzystania z Licencji w chwili zakończenia etapu, w którym 
nastąpiło odebranie Licencji
4.Z tytułu udzielenia Zamawiającemu  Licencji nie przysługuje Wykonawcy odrębne wynagrodzenie.

§ 18 

1. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej 
    ceny ofertowej tj …………………………………………
2.Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie powyższym Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
   najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4.Zabezpieczenie będzie wniesione przez Wykonawcę w jednej lub w kilku następujących 
   formach:..................................................................................................
5.Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy po należytym i zgodnym z umową wykonaniu
   przedmiotu umowy w sposób następujący:
   a) 80% wartości zabezpieczenia po końcowym odbiorze przedmiotu mowy potwierdzonym 
        protokołem odbioru w ciągu 30 dni,
   b)20% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15-ym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6.W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz 
   z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 
   z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonany 
   przedmiot umowy.
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§ 19

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy 
      w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić  w formie  pisemnej,  pod rygorem nieważności  takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku określonym w ust.  1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu 

wykonania części umowy.
§ 20 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na okoliczności  tego odstąpienia, w terminie 7 
dni od daty odstąpienia od umowy,  Wykonawca przy udziale Zamawiającego winien sporządzić 
protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu prac według stanu w dniu odstąpienia od umowy oraz 
zabezpieczyć przerwane prace na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

2. Bez względu na przyczyny i okoliczności odstąpienia od umowy Wykonawca, w terminie 10 dni od 
daty odstąpienia od umowy, winien zgłosić do odbioru przerwane prace. 

3. Zamawiający, po odbiorze przerwanych prac, ma obowiązek przejęcia zrealizowanego zakresu prac 
pod swój dozór. 

§ 21 

Wszelkie  spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzyga  sąd  powszechny  właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 22 

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca 
może dokonać po upływie 45 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz
uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na 
podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(Dz. Ustaw Nr 
112, poz. 654 z późn. zmianami)

§ 23 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku, 
Nr 113,  poz. 759, z późn. zm.).

§ 24 
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ................................. 2013 roku
2. SIWZ
3. Harmonogram realizacji prac 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:
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