
S t r o n a  | 1 

 

Projekt e-zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój  
nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KOSZALINIE 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z 11 września 2019 r. 

 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) – dalej PZP  

 

Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-

usług publicznych dla pacjentów. 

Nr postępowania: M-2373-02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZALIN, SIERPIEŃ 2022 R. 

 

 



S t r o n a  | 2 

 

Projekt e-zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój  
nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów 

I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracyjnych w Koszalinie 
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin 
Tel.: 94 3471670 
NIP: 669-21-91-946 
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl 
 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  
www.poliklinika.koszalin.pl 
www.ezamowienia.gov.pl  

Godziny pracy: 7:30 – 15:00 od poniedziałku do piątku. 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1, z późn. zm), zwanym 

dalej „RODO”, informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie; 
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Bernard Pacewicz, z którym można 

się kontaktować pod adresem e-mail: IDO@POLIKLINIKA.KOSZALIN.PL 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
4) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego 

zamówienia będą przetwarzane w następujących celach: 

a) związanych z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia; 

b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

c) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi; 

d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres  

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

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych PZP, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 
8) posiada Pani/Pan: 

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

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia); 

mailto:zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl
http://www.poliklinika.koszalin.pl/
http://www.ezamowienia.gov.pl/
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b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO;   
9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

RODO;  
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa; 

11) nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; 

12) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy: 

a) ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r.,  

poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „PZP”, oraz akty wykonawcze  wydane na jej 

podstawie; 

b) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz.835); 

c) rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku  

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. UE nr L 111  

z 4.04.2022r.), które ustanawia  ogólno unijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w 

zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej.  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust.1 

pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 PZP oraz aktów wykonawczych  

do PZP. 

3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o 

wartości równej lub przekraczającej progi unijne. 
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4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  
5. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa  

w art. 3 PZP.   
6. Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza złożenia ofert aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP. 
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 
11. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury 

odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1,3-4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów 

Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie lub dostawa dziedzinowych systemów 

informatycznych Zamawiającego do przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) 

zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wymiany danych  

z e-usługami dla pacjentów, oferowanymi w ramach Platformy e-usług realizowanymi  

w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla 

pacjentów” w ramach II osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy. Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA. 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 

1) Rozbudowy/Dostawy dziedzinowego systemu informatycznego (HIS) wraz z migracją danych  

oraz integracją użytkowanych przez Zamawiającego (LIS/PACS) i/lub ich wymianę w zakresie 

następujących obszarów: 
a) Ruch chorych – Izba przyjęć, Oddziały, blok operacyjny, punkt pobrań; 

b) Zlecenia (wewnętrzne, zewnętrzne, komercyjne); 

c) Rejestracja do poradni, szpitala, gabinetu; 

d) Poradnie POZ i AOS (gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, gabinet 

pielęgniarki/położnej środowiskowej, punkt pobrań, nocna i świąteczna pomoc); 

e) Laboratorium; 

f) Gabinety specjalistyczne – Stomatologia, Protetyka, Okulistyka, Endoskopia; 

g) Dział Farmacji i Apteczki oddziałowe; 

h) Rehabilitacja/ Fizjoterapia; 

i) Medycyna Pracy; 

j)  Statystyka medyczna i Rozliczenia z płatnikiem (NFZ i umowy komercyjne, symulator 

wyznaczania grup JGP); 

Uwaga: Zamawiający posiada dwa ośrodki rozliczeniowe Zachodniopomorskie  
i Pomorskie. 

k)  Lokalne Repozytorium EDM; 

l)  Kalkulacja Kosztów Leczenia; 

m) Zakażenia szpitalne; 

n) Wymiana dokumentacji zewnętrznej z systemami Centralnymi w ramach SIM; 

o) Generator własnych raportów i formularzy; 

p) Administracja samym systemem pod kątem słowników, jednostek, użytkowników, 

formularzy ekranowych, raportów itp.; 

q) Grafiki pracy; 



S t r o n a  | 5 

 

Projekt e-zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój  
nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów 

r) Zarządzanie sprzętem, prowadzenie paszportów medycznych, umów, serwisów; 

2)  Dostawa dziedzinowego systemu informatycznego ERP wraz z migracją   
w zakresie następujących obszarach: 
a) Finansowo-Księgowy 

b) Kasa wraz z kasą fiskalną – obsługa kasowa i bezgotówkowa; 

c) Gospodarka materiałowa – wielomagazynowa; 

d) Sprzedaży oraz zakupu towarów i usług – w tym kontrola realizacji zawartych umów – 

rejestr sprzedaży, zakupów, JPK; 

e) Import i eksport e-Faktur; 

f) Generowanie przelewów oraz import wyciągów bankowych; 

g) Środki trwałe i niskocenne wraz z inwentaryzacją; 

h) Kadry i Płace z obsługą e-L4, ewidencja czasu pracy; 

i) Rozrachunki kosztów i kalkulacja kosztów leczenia; 

j) Generator raportów i formularzy; 

k) Administracja samym systemem pod kątem słowników, jednostek, użytkowników, 

formularzy ekranowych, raportów itp.; 

3) Dostawa oprogramowania systemów operacyjnych niezbędnych do działania systemów 

dziedzinowych wskazanych w pkt 1 i 2. 

4) Migracja danych z użytkowanych systemów HIS, ERP. 

5) Integracja lub migracja danych z użytkowanych systemów LIS, RIS/PACS. 

6) Dostosowanie i integracja systemów dziedzinowych Zamawiającego z Systemem Informacji 

Medycznej zgodnie z wymaganiami określonymi przez Centrum e-Zdrowie w zakresie 

wymiany dokumentów elektronicznych z systemami centralnymi. 

7) Dostosowanie i integracja systemów dziedzinowych Zamawiającego w zakresie wymiany 

danych z Platformą e-Usług realizowaną w ramach projektu „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: 

rozwój nowoczesnych e-usług dla pacjentów” zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ  

i OPZ. 

8) Dostawa systemu Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz  
z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo za użytkowanie systemu spełniającego 

wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne określone w SWZ. 
9) Dostawa oprogramowania bazodanowego w oparciu, o które to oprogramowanie mają 

działać Dziedzinowe Systemy Informatyczne (DSI) wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy 

wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczonych w ramach innego 

zamówienia oraz migracja danych z bazy danych systemów obecnie użytkowanych przez 

Zamawiającego. 

10) Dostawa certyfikatów niezbędnych do działania systemów w szczególności do wymiany 

danych w ramach SIM i do podłączenia do Węzła Krajowego oraz dostawę certyfikatu SSL, 

z ważnością tożsamą z długością gwarancji (na DSI), na domenę główną i subdomeny do 

obsługi serwisu WWW, zapewniającego szyfrowaną komunikację z DSI, m.in. na potrzeby 

dostępu do Portalu Pracownika. 

11) Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie ww. oprogramowania na sprzęcie 

informatycznym wskazanym przez Zamawiającego. 

12) Dostarczenie dokumentacji testowej (plan testów, scenariusze i przypadki testowe) dla 

dostarczonego oprogramowania. 

13) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych, integracyjnych, wydajności i bezpieczeństwa. 

14) Szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi oprogramowania aplikacyjnego  

i bazodanowego oraz systemów operacyjnych serwerów. 

15) Dostarczenie dokumentacji wymaganej w SWZ. 

16) Udzielenie gwarancji na dostarczone oprogramowanie. 

17) Przejęcie kosztów opłat za użytkowanie (licencje oraz aktualizacje i inne) zintegrowanych 

systemów będących w posiadaniu Zamawiającego przez okres gwarancji.  
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Zamawiający zakłada, że opisany powyżej System Informatyczny będzie działał w oparciu  
o scentralizowaną infrastrukturę IT zlokalizowaną w siedzibie Zamawiającego tj. Koszalin  

ul. Szpitalna 2. Z tej infrastruktury będą korzystać również użytkownicy systemu  
w pozostałych lokalizacjach tj. Słupsk ul. Lelewela 58, Słupsk ul. 3-go Maja 96 i Połczyn Zdrój  

Pl. Wolności 1. Użytkownicy wszystkich lokalizacji będą pracować na jednej bazie danych. Baza 

danych będzie wspólna dla wszystkich ww. komponentów Systemu. Zamawiający zakłada,  
że główna baza jednostkowych danych będzie funkcjonowała na infrastrukturze sprzętowej 

zlokalizowanej w Koszalinie w serwerowni głównej, natomiast zapasowa baza będzie 

zlokalizowana na infrastrukturze serwerowni zapasowej w Koszalinie. 
2.  Warunki organizacyjne przeprowadzenia integracji: 

1) Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącymi go umowami licencyjnymi z twórcami 

posiadanego Systemu Informatycznego, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów 

tych systemów. 

2) Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów wymiany danych do integracji  

z wymienionymi w SWZ Systemami Informatycznymi oraz pozostałym oprogramowaniem i/lub 

wykonanie integracji zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 3) Ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych leży po stronie Wykonawcy. 

3) Integracja z obecnymi rozwiązaniami informatycznymi dziedzinowymi ma zostać wykonana 

poprzez wyspecyfikowane interfejsy, których implementację udostępnia dany system 

dziedzinowy. Wykonanie integracji w inny sposób, w tym integracja bezpośrednia na poziomie 

bazy danych jest niedopuszczalna. 

4) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji 

uwzględniający również, o ile będzie konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany 

danych posiadanych systemów oraz zakup niezbędnych do integracji licencji lub innych 

kosztów związanych z integracją. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

- 7200000-5 – Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe  

i wsparcia; 

- 32425000-8 – Sieciowy system operacyjny; 

- 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 

- 72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania; 

- 48814000-7 – Systemy informacji medycznej; 

- 48180000-3 – Pakiety oprogramowania medycznego; 

- 79632000-3 – Szkolenia pracowników; 

- 72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych: 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP. 
7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia  

- załącznik nr 2 do SWZ. 
8. Uwaga! Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie. W związku z tym, na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości działania, czystości i zabezpieczenie miejsca realizacji 

prac przed ingerencją użytkowników placówki w okresie realizacji przedmiotu zamówienia do 

odbioru końcowego. 

9. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania 

ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 PZP. 

10. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Zamówienie nie jest podzielone na 

części z uwagi na specyfikację zagadnienia. Zamówienie obejmuje jednolity zakres usług i jest 

przedsięwzięciem dostępnym dla małych i średnich przedsiębiorców. Niezbędna jest współpraca 

branżystów, na każdym etapie realizacji zamówienia, celem uwzględnienia i przewidzenia 

ewentualnych utrudnień. Podział tego zamówienia na części jest nieuzasadniony ekonomicznie, 

organizacyjnie, jak i technologicznie. Za udzieleniem zamówienia jednemu Wykonawcy (bez 
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podziału na części) przemawiają aspekty technologiczne i organizacyjne, gdyż całość prac 

objętych przedmiotowym zamówieniem publicznym składa się na jedno zadanie inwestycyjne. 

Podzielone zamówienia na części mogłoby zatem spowodować nadmierne trudności techniczne 

lub ryzyko braku skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 

części zamówienia, a także spowodować nadmierne koszty wykonania zamówienia (aspekt 

ekonomiczny). 

11. W nawiązaniu do art. 101 ust. 4 PZP, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez 

odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający w zakresie przywołanych  
w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg „co najmniej” i dopuszcza 

przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego parametry techniczne i funkcjonalne w zakresie opisanym 

danym znakiem towarowym lub daną normą nie obniżają określonych przez Zamawiającego 

standardów. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone  
w SWZ – Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty potwierdzające, że zastosowane 

rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (opisy, karty katalogowe, karty 

techniczne). 

12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych  

do zastosowania w stosunku do dokumentacji zamówienia. W myśl art. 101 ust. 5 PZP 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu 

zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 i ust 3 PZP), jest obowiązany 

udowodnić w swojej ofercie, że oferowane przez niego usługi, dostawy spełniają wymagania 

określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów 

opisanych w SWZ.  

13. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wskazania rozwiązań równoważnych  

do zastosowania w stosunku do dokumentacji zamówienia. W myśl art. 101 ust. 6 PZP, 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu 

zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany udowodnić w swojej ofercie, że dostawa lub usługa, 

spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego. 

Brak wskazania będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.  

14. Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prowadzone były 

konsultacje rynkowe. Protokół z konsultacji  rynkowych został przedstawiony w załączniku nr 9. 
 

V. WYMÓG ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ 

1.  Na podstawie art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 i art. 25 § 1 Kodeksu pracy) co 

najmniej jednej osoby, która będzie wykonywać czynności bezpośrednio związane  

z realizacją zamówienia, tj. czynności administracyjno-biurowe. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie  
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny; 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 
3)  przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy  o ochronie danych osobowych (tj. m.in. bez adresów, nr 

PESEL). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie Umowy 

stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

VI. WIZJA LOKALNA 

1.  W celu migracji, integracji  danych i wdrożenia Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w 

zakresie analizy danych, struktury, możliwości przeniesienia danych z obecnie działających 

systemów i określenie wstępnego harmonogramu migracji.  

2. W celu umówienia „wizji lokalnej” u Zamawiającego należy kontaktować się telefonicznie  

z osobami: 

1)  Koszalin – Informatyk - tel. 539 013 936 

2)  Słupsk – Informatyk - tel. 532 405 757 
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3.  Zamawiający wskazuje, że brak odbycia wizji lokalnej nie powoduje skutków wskazanych w art. 226 

ust. 1 pkt 18 PZP. 

VII.   PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 
4. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 3 oznaczać to będzie,  

iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 
5. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom ponosi 

pełną odpowiedzialność za cały przedmiot zamówienia (również za podwykonawców). 
6. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa  w art. 118 PZP, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania i zaniechania swoich współ - lub 

podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne. 
8. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę na 

podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń w formule spełnia/nie spełnia. 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi 8 miesięcy – licząc od dnia zawarcia umowy nie dłużej jednak 

niż do 31.05.2023 r. 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

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

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. (PKD) 

2)  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

               Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum równą 

wartości oferty jaką składa. Okres ubezpieczenia musi obejmować minimum okres 

związania ofertą przez Wykonawcę. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę 

będzie zobowiązany do kontynuacji ubezpieczenia na w/w sumę gwarancyjną przez cały 

okres trwania umowy. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
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a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie i prawidłowo ukończył 

łącznie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności był krótszy – to w tym okresie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

SWZ: 

− minimum 1 usługę polegającą na dostosowaniu dziedzinowych systemów 

informatycznych w podmiocie leczniczym o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł 

brutto, oraz 

− minimum 1 usługę polegającą na wdrożeniu e-Usług w podmiocie leczniczym 

współpracujące z systemem HIS na min 4 poziomie dojrzałości usług  

e-administracji, oraz 

− przeprowadził szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu administrowania 

ww. e-Usług oraz zakresu ich użytkowania; 

b) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia i doświadczenie: 

− Co najmniej jednym specjalistą ds. wdrożenia systemów wirtualnych – doświadczenie: 

minimum 2 zrealizowane projekty polegające na wdrożeniu systemu wirtualizacji  

w trybie HA, każdy projekt o wartości min. 800 000,00 zł brutto, posiada certyfikat 

potwierdzający wiedzę i umiejętności we wdrażaniu systemu wirtualizacji zgodnie  

z zaoferowanym systemem; 

− Co najmniej jedną osobę, która obejmuje funkcję specjalisty ds. serwerowych, 

komputerowych i sieciowych, posiadającą doświadczenie w projektowaniu  

i zarządzaniu infrastrukturą IT m.in. w zakresie urządzeń serwerowych, macierzy, 

wirtualizacji, urządzeń sieciowych, a także licencjonowania oprogramowania (m.in. 

systemowego, bazodanowymi, itp.) tzn. uczestniczył w co najmniej 1 projekcie 

informatycznych o charakterze specjalisty ds. serwerowych/sieciowych, każdy projekt  

o wartości min. 500 000,00 zł brutto; 

− Co najmniej dwiema osobami skierowanymi do realizacji zamówienia w charakterze 

wdrożeniowców, uczestniczących w co najmniej 2 projektach jako wdrożeniowcy  

w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do 

obsługi podmiotów działalności leczniczej (zakładów opieki zdrowotnej) w części 

medycznej, każdy projekt o wartości min. 400 000,00 zł brutto. 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – potencjał kadrowy, stanowi 

załącznik nr 6 do SWZ. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 7 do SWZ. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów oraz wykazać możliwości przerobowe podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 
5.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 

 

 



S t r o n a  | 11 

 

Projekt e-zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój  
nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów 

X.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykaz podstaw 

wykluczenia zawarty jest w załączniku nr 10 do SWZ. 

2.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

na podstawie PZP wyklucza się:  

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ww. ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałalniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę  lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursum którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3     

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

            Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności okreśolonych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. 

3. Zgodnie z trescią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub 

koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 

ust. 1,3 ust. 6 kit. a) – e), ust. 8,9 i 10, art. 11,12,13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 

lit.b) – f) i lit. h) – j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g) – i), art. 29 i 30 dyrektywy 

2014/25/UE oraz art. 13 lit. a) – d), lit. F) – h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą  

w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o kltórym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działalających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.  

W tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości 

zamówienia. 

Podstawa wykluczenia Wykonawcy z postępowania wynika w tym przypadku bezpośrednio z przepisów 

art. 5k rozporządzenia 883/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, które ma zasięg 

ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.  

 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  
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XI.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 
2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
4.  Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
5.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie (dalej JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - załącznik nr 4 do SWZ; 
Oświadczenie, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy 

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016,  

st. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. 

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe. 

a) Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji,  

a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ; 

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 2.1 JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji; 

c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2.1 

JEDZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się  

na jego zasoby; 

d) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składał jednolite dokumenty dotyczące 

podwykonawców – jeżeli na etapie składania ofert są znane; 

e) Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Urząd Zamówień 

Publicznych (uzp.gov.pl) 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, sporządzonej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument 

składa każdy z tych Wykonawców. 
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3) Kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum równą wartości oferty jaką składa. 
4) Wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – 

załącznik nr 5 do SWZ; 
5) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa 

w dziale IX pkt 2 ppkt. 2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 oraz 7  

do SWZ; 
6) Dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia osób wymienionych w załączniku nr 6  

do SWZ. 
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał  
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 
8. W zakresie nieuregulowanym PZP lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 

Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie. 

 

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast: 
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak 

rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa, 

2) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze nie otwarto 

jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on 

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. 

10. Dokument, o którym mowa w pkt 9 ppkt 1 SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 ppkt 2 SWZ powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  
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11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 9 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w 

całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub  miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

Postanowienia pkt 10 SWZ stosuje się. 

12. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP lub 

podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 

zakresie oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 

wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

XII.  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać  

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie,  

do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu  

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP). Wykonawca 

zobowiązany jest wypełnić oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.1 formularza JEDZ – Załącznik 

nr 4 do SWZ 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,  

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on  

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,  

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w Rozdziale XI SWZ. 
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XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. 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 o udzielenie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo składa się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopi pisemnego 

oryginału pełnomocnictwa uwierzytelnionej przez notariusza kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach 

tych Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują 

poszczególni Wykonawcy. 
4. Wymóg posiadania uprawnień wskazanych w Rozdziale IX musi spełniać ten Wykonawca, który 

będzie wykonywał część zamówienia objętą obowiązkiem posiadania uprawnień. 
5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowej dopuszcza łączne 

spełnianie warunków przez Wykonawców (jeżeli dotyczy). 
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów  

w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

XIV. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,  

z uwzględnieniem wyjątków określonych w PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji 

elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności  
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa  
w Rozdziale XI pkt 1 lub 3 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub  
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.  

3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą 

elektroniczną: ZAMOWIENIA.PUBLICZNE@POLIKLINIKA.KOSZALIN.PL;  
4.  Środki komunikacji elektronicznej 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia oraz poczty elektronicznej.  
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia. Wykonawca posiadający 

konto na platformie e-zamówienia ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania 

oferty oraz do formularza do komunikacji. 
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3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania platformy e-zamówienia.  
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy  

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  
5) Ofertę oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej  

(tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego oraz warunków jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 

kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 

internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-zamówienia.  
7) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

a)  w zakresie proceduralnym: Inspektor ds. zamówień publicznych tel. 94 3471 670 
b) w zakresie merytorycznym: 

INFORMATYK TEL. 532 405 757 
INFORMATYK  TEL. 539 013 936 

8)  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania.  
9) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
10) Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ. 
11) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 

dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert.  
12)  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 4 ppkt. 11, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 

i złożenia ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, 

o którym mowa w pkt 4 ppkt. 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
13)  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4 ppkt. 12, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
14) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie  

internetowej prowadzonego podstępowania.  
15) W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 

Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się za zmianą SWZ i przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą 

SWZ i przygotowanie oferty.  

XV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
1)   oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt 1 SWZ; 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
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2)  zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

3)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym. 
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się platformie e-zamówienia i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

www.ezamowienia.gov.pl 
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy na platformie e-zamówienia wycofać ofertę. Zmiana oferty 

następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 
11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
12.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektu Umowy stanowiącym 

załącznik nr 8 do SWZ.  
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ryczałtową brutto. Cenę należy podać 

rachunkowo. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, 

wynikające wprost z SWZ, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia, także w ramach gwarancji. 
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (np. 200,00). Jeżeli cena nie zawiera groszy można nie wpisywać groszy (np. 150) lub 

użyć symbolu (np. 120,-). Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie opłaty i podatki. 
5. Oferowana cena musi być cena ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do 

negocjacji” lub „cena obowiązuje pod warunkiem…”. Oferta nie zawierająca ceny, oferta 

zawierająca kilka propozycji cenowych albo oferta z ceną o wartości zero złotych za wykonanie 

przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona. 
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6. Wszystkie oferowane upusty i rabaty Wykonawca musi ująć w cenie. 
7.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
8.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia  

w trakcie realizacji zamówienia. 
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

2022r. poz. 931, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w pkt 1, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.  

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 14.12.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2 wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

XIX.  SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na platformie e-zamówienia i udostępnionego również na platformie e-zamówienia. 

W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub email, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
2.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej  

w formacie danych (pdf, doc, docx, rtf, odt, xls, xlsx) i podpisana podpisem kwalifikowanym, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa. 
3.  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie/instrukcji 

korzystania z platformy e-zamówienia - SWZ M-2373-02/2022 SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
4. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami 
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określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz w cyt. rozporządzeniu w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy. 

5.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

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

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz  

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
6.  Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej i podpisane podpisem kwalifikowanym, zgodnie 

z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). W nazwie 

skompresowanego pliku należy zawrzeć nazwę Wykonawcy oraz nr referencyjny postępowania wg 

wzoru: FIRMA_M-2373-02/2022.pdf 
7.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na platformie e-

zamówienia  i udostępnionych również na platformie e-zamówienia. Sposób zmiany i wycofania 

oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie e-zamówienia. 
8.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 
9.  Ofertę należy przesłać do dnia  16.09.2022 r. do godziny 10:00. 
10.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2022 r. o godzinie 10:30.  
11. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje 

otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego w pkt 9, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 

poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
12.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
13.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez Wykonawców po 

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy. 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 
1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt; 

2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 30 pkt. 

3) Wymagania Techniczne (T) – waga kryterium 10 pkt 

 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach 

    

    1) Cena (C) - waga 60 pkt 
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                   cena najniższa brutto* 

       C =                                                         x 60  

                 cena oferty ocenianej brutto 

 
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

• Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

• Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie  
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

2) Okres gwarancji (G) – waga 30 pkt  

 

- gwarancja powyżej 85 miesięcy – 8 lat – 30 pkt 

- gwarancja 73 < x ≤ 84 miesięcy – 7 lat – 20 pkt 

- gwarancja 61 < x ≤ 72 miesięcy – 6 lat – 10 pkt 

- gwarancja 60 miesięcy – 5 lat – 0 

         

• Minimalny okres gwarancji (w tym zamontowanych urządzeń i systemów) wynosi 60 miesięcy. 

• Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego spowoduje odrzucenie oferty. 

• Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. 

• Gwarancja rozpoczyna się od zakończenia IV etapu. 

 

3)Wymagania Techniczne (T) – waga 10 pkt 

 

- wykonanie usług  4 i więcej – 10 pkt 

- wykonanie usług 2≤  x ≤ 3  – 5 pkt 

-  wykonanie 1 usługi – 0 pkt 

 

• Podstawą przyznania punktów w kryterium Wymagania Techniczne będzie podanie ilości 

wykonanych usług polegających na dostosowaniu dziedzinowych systemów informatycznych w 

podmiocie leczniczym o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto  

• Minimalna ilość wymagań technicznych wynosi 1 usługę. 

• Brak wskazania wykonanych usług polegających na dostosowaniu dziedzinowych systemów 

informatycznych w podmiocie leczniczym o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszej specyfikacji warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę 

punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym 

wzorem: 

P = C + G +T  

       Gdzie:  

        P – liczba przyznanych punktów 

       C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

       G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji” 

        T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „wymagania techniczne”  

4. Parametry oceniane należy podać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) . 
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
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7. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych 

ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty 

otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę  

z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana  

za najkorzystniejszą. 

XXI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  

10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w pkt 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.   Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku 

następujących formach: 
a) pieniądzu – płatność przelewem na konto Zamawiającego, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  

w art. 6 b pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 
2.   Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
3.  W przypadku składania zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna zawierać: 

a) Nazwę Wykonawcy, nazwę Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), nazwę gwaranta (banku 

lub zakładu ubezpieczeń) oraz siedziby w/w podmiotów; 
b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 
c) Kwotę gwarancji i termin obowiązywania gwarancji; 
d) Zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołanej zapłaty (bez jakichkolwiek warunków) 

kwoty gwarancji na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności kierowania 

tego żądania jedynie przez Bank Zamawiającego, jakikolwiek urząd lub notariusza; 
e) Zobowiązanie gwaranta, że beneficjent gwarancji będzie mógł ją zrealizować w sytuacji, gdy: 

- Wykonawca nie wykonał umowy, 
- Wykonawca nienależycie wykonał umowę, 
- Wykonawca nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki w związku z rękojmią za wady 

lub gwarancją jakości udzieloną na przedmiot zamówienia. 
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4.   Powyższe wymogi dotyczące gwarancji odnoszą się także do zabezpieczenia składanego  

w formie poręczenia. 
5.   Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia należytego wykonania określone zostaną w zawartej 

umowie, z uwzględnieniem art. 453 PZP. 

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty  

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w projekcie Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 8 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

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

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 469 pkt 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie PZP;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający 

był do tego obowiązany.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej Izbą.  

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. na 

Platformie) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 

się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesieni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia  

na Platformie. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
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10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

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

zamówienia;  

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

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 PZP.  

12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX 

ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych".  

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem.  

16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy  

w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek 

o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu 

żądanej zmiany. 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy;  

 

Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3 

Opis Przedmiotu Zamówienia; 
Oświadczenie Wykonawcy; 

  

Załącznik nr 4 JEDZ;   

Załącznik nr 5 Wykaz usług;   

Załącznik nr 6 
Załącznik nr 7 
 

Załącznik nr 8 

Załącznik nr 9 

Załącznik nr 10 

 

Wykaz personelu; 
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie wymogu kwalifikacji 

osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia; 
Projekt umowy wraz z załącznikami 

Protokół z konsultacji rynkowych 

Wykaz podstaw wykluczenia w postępowaniu 

 

  

 


