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I.  INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zamawiającym jest: 
 

 Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ; KRS: 0000007638, zwany dalej 
„Zamawiającym” zaprasza do składania ofert  na przedmiotowe zamówienie publiczne. 
 
Adres: 42-300 Myszków,  ul. Wolności 29 
Województwo: śląskie,     
NIP: 577-174-42-96      REGON: 000306377 
Tel. 34 313-89-78      tel./ fax:  34 313-89-78 
Email:  przetargizoz@poczta.fm   
 
Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.zozmyszkow.pl   

2. Tryb postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych 
ustawą „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 907 z póź. zm), do którego stosowane będą przepisy właściwe dla zamówień powyżej  
207 000,00 EURO, czyli powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11  
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na  
podstawie art. 10 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. 
Przedmiot zamówienia jest usługą.                                                                                                      
Kategoria  usług: 7. 
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie” 
 

Wspólny Słownik Zamówień: 
Główny kod: 
72.26.30.00-6 – usługi wdrażania oprogramowania 
Pozostałe: 
48.00.00.00-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
48.61.00.00-7 – systemy baz danych 
48.82.00.00-2 – serwery 
80.53.31.00-0 – usługi szkolenia komputerowego. 
 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej Specyfikacją, udostępniana  

jest zainteresowanym Wykonawcom w siedzibie Samodzielnego Publicznego  Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29 , 42-300 Myszków, Dział Zamówień Publicznych od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego:  http://www.zozmyszkow.pl   - zakładka przetargi. 
 

4. Zamawiający może przekazać/ przesłać SIWZ pocztą/kurierem na koszt Wykonawcy na jego 
wniosek, przekazany na e-mail: przetargizoz@poczta.fm lub fax: 34/313-89-78. 
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5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. 
zm), zwanej dalej ustawą. 

6. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
7. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
9. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
10. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych. 
11. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
12. Nie przewiduje się udzielania zaliczek.  
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części (zadania) zamówienia, którą 
powierzy podwykonawcom. 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu  „Rozwój elektronicznych 

usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II 
Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

2. W ramach realizacji projektu zbudowana zostanie infrastruktura techniczna oraz programowa 

umożliwiająca personelowi szpitala dostęp do danych pacjenta w każdym miejscu szpitala. 

W celu realizacji tego zadania w szpitalu zostanie zbudowana rozległa siec bezprzewodowa 

zapewniająca dostęp do zasobów systemu informatycznego w sposób bezprzewodowy. 

Projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Myszkowie” obejmuje również dostawę nowoczesnych urządzeń 

dedykowanych do pracy w wymagającym środowisku szpitalnym, spełniającym wszelkie normy 

bezpieczeństwa i dedykowanym do obsługa aplikacji webowych wraz z rozbudową systemu 

informatycznego szpitala. Efektem przedsięwzięcia będzie poprawa dostępu do e-usług 

publicznych i wdrożenie systemu diagnostyki obrazowej oraz kompleksowego systemu 

elektronicznej obsługi pacjenta, opartego na nowoczesnych narzędziach informatycznych. 

3. W ramach projektu wymaga się realizacji następujących etapów realizacji opisanych  w 
załączniku nr 1:  

Etap 1 
Zakup sprzętu komputerowego/informatycznego wraz z oprogramowaniem 
 

Etap 2 
Zakup i wdrożenie medycznego systemu informatycznego 
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Etap 3 
Zakup i wdrożenie systemu diagnostyki obrazowej 
 
Etap 4 
Szkolenia pracowników 
 

Etap 5 
Budowa i modernizacja sieci LAN i WiFi 

 
 W wymienione zadania zostaną zrealizowane w zespole budynków zlokalizowanych  
 w Myszkowie, ul. Wolności 29 

 
4. Pozostałe warunki Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego przy zapewnieniu 
pełnej ciągłości pracy Szpitala,  wg niżej opisanych wymagań : dla prac remontowo-
budowlanych  w dni robocze w godz. od 900 - 2000, a  w dni wolne od pracy od 900 – 1800 .  
Szczegółowy harmonogram robót zostanie ustalony z wykonawcą robót do 7 dni od daty 
zawarcia umowy.  

2. Usługi wdrożeniowe obejmują instalacje i konfigurację oprogramowania systemowego,  
oprogramowania specjalistycznego  wraz z wszystkimi modułami  

3. Wymagane jest przeprowadzenie  pełnego cyklu szkoleń wszystkich pracowników szpitala, 
którzy będą obsługiwać wdrożony system na warunkach opisanych w SIWZ i opisie 
przedmiotu zamówienia.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w niniejszej specyfikacji wraz z 
załącznikami. W opisie przedmiotu zamówienia zawarto funkcjonalności oferowanego 
systemu informatycznego, dla robot instalacyjnych w zakresie sieci WI-FI zostały określone  
projekty budowlane , specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót, przedmiary 
robót. Załączone do postępowania kosztorysy, przedmiary robót oraz projekty są opisane 
stanem projektowym na rok 2012 i jedynie  są elementami pomocniczym do wyliczenia 
ceny ryczałtowej w procesie kalkulacji w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Zamawiający 
wymaga aby oferent wykonał i opracował wszelkie niezbędne kalkulacje, kosztorysy, plany , 
przedmiary  niezbędne do  na prawidłowego zrealizowania  funkcjonowanie budowanej 
infrastruktury ICT celem uzyskania pełnego pokrycia sygnałem internetowym wszystkich 
budynków szpitala 

5. Wybrany Wykonawca w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy dostarczy 
Zamawiającemu  kosztorysy, przedmiary   oraz wymagane projekty budowlano-
inwestorskie niezbędne w zakresie realizowanej inwestycji dla punktów dostępowych Wi-Fi 
na terenie szpitala. 

6. Wybrany Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy dostarczy 
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram realizacji zadań do 
poszczególnych wymaganych etapów prac wraz z podaniem oczekiwanych terminów 
płatności częściowych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania 
prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego. 



 
 

5 

 

8. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiający w celu koordynowania 
prawidłowego przebiegu prac, oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę system posiadał na dzień 
składania oferty, co najmniej funkcjonalność opisaną w SIWZ - opisie przedmiotu 
zamówienia. 

10. Zamawiający wymaga aby Oferent zapewnił pełną kompatybilność i zgodność 
oferowanego rozwiązania z funkcjonującymi w szpitalu rozwiązaniami informatycznymi 
w zakresie dostępu do danych i informacji ,a w przypadku braku możliwości pełnej  
integracji oferowanego rozwiązania z obecnymi bazami danych i systemami 
funkcjonującymi w  szpitalu wymagane jest przeprowadzenie płynnego procesu migracji 
danych do oferowanego systemu z zachowaniem ciągłości pracy szpitala. 

11. Warunki płatności wynagrodzenia: przelewem w terminie do 30 dni od daty wpływu faktur 
VAT do Zamawiającego poprzedzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez 
Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę.  

12. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach opisanych 
szczegółowo w SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia , projekcie budowlanym dotyczącym 
sieci WI-FI i wzorze umowy oraz rozszerzy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
wykonanego przedmiotu umowy równe okresom udzielonej gwarancji – co zostanie 
potwierdzone na formularzu ofertowym  

13. Wykonawca zapewni opiekę serwisową, jako asysta i gwarancja nad systemem 
informatycznym w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy zgodnie 
z zapisami SIWZ wraz z  aktualizacjami  wdrożonych systemów w tym okresie . 

14. Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych. W takim wypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania ich równoważności zgodnie z art. 30, ust. 5 
Ustawy Prawo zamówień Publicznych Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest 
opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub innych 
wymagań Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 
równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji, pod warunkiem, że będą one 
posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, i nie 
obniżą określonych w specyfikacji standardów co zostanie  opisane i udowodnione przez 
oferenta w przedłożonej ofercie. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne 
elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie 
wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów 
równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, 
materiałów i innych elementów opisanych w specyfikacji, stanowiącej opis przedmiotu 
zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy. 

16. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały 
lub inne elementy muszą: 

a. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych                         
w specyfikacji, 

b. zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami 
określonymi w specyfikacji oraz istniejącym oprogramowaniem i sprzętem 
w szpitalu, 

c. gwarantować sposób administrowania i zarządzania systemami, wynikający wprost 
z rozwiązania projektowego zawartego w specyfikacji, 
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d. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 
13. Równoważność ta będzie badana przez komisję przetargową z ewentualnym udziałem 

biegłych, jeśli zajdzie taka konieczność 
14. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie ze SIWZ oraz załącznikami do SIWZ, a także 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
15. Proces weryfikacji ofert: 

a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców spełniających warunki 
udziału w postępowaniu, do prezentacji działania systemu. Ocenie Komisji Przetargowej 
podlegać będzie zgodność systemu z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do 
niniejszej SIWZ.  

b. Na przeprowadzenie demonstracji działania systemu Wykonawca będzie miał łącznie 
jedną 2 godzinną sesję. 

c. Prezentacja musi być przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą 
danych, wypełnioną danymi w takim zakresie, aby możliwe było pokazanie wszystkich 
funkcji ujętych w SIWZ i ofercie. Prezentowany system musi być zainstalowany na sprzęcie 
Wykonawcy. 

d. Wykonawca zapewni wszelkie zasoby sprzętowe (komputery, drukarka, projektor itp.) oraz 
programowe (oferowane programy, systemy operacyjne, bazy danych itp.) niezbędne do 
wykonania prezentacji. Wykonawca zapewni możliwość wykonania wydruku podczas 
prowadzenia prezentacji 

e. W przypadku wystąpienia w trakcie prezentacji awarii technicznej sprzętu 
informatycznego, wykorzystywanego do przeprowadzenia przedmiotowej demonstracji, 
Wykonawca może, celem usunięcia awarii, dokonać niezbędnych z jego punktu widzenia 
prac. Łączny czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 0,5 godziny i czas ten nie będzie 
wliczany do czasu przeznaczonego na prezentację. 

f. W trakcie prezentacji Zamawiający oceni zgodność z prawdą zamieszczonych w ofercie 
informacji. W każdej z ofert zostanie sprawdzona ta sama funkcjonalność - wymagania 
i parametry wymagane. Stwierdzenie niezgodności z deklaracją w ofercie w zakresie 
wymagań i parametrów wymaganych skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

g. W trakcje trwania demonstracji Zamawiający ma prawo zadawać pytania 
uszczegóławiające w celu uzyskania jednoznacznych informacji niezbędnych do oceny 
działania systemu. 

h. Prezentacja odbywa się jawnie. 
i. Nie stawienie się przez Wykonawcę na prezentację skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
j. Przed rozpoczęciem prezentacji przewodniczący komisji przetargowej lub osoba przez 

niego wyznaczona odczyta listę osób występujących po stronie Zamawiającego oraz listę 
osób wskazanych przez Wykonawców do przeprowadzenia prezentacji  
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy nie  
                    później niż  15-07-2014r. 
2. Termin zakończenia całkowitej realizacji zamówienia do 30-10-2014r.  
                    z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszej specyfikacji. 
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
1. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 907 z póź. zm), o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 

 
1) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Ad. 1) 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał  w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie: 

a) co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie i wdrożeniu rejestracyjnych 
systemów medycznych, zaś wartość tego zamówienia  wyniosła co najmniej 200 000,00 
zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) 

b) co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie z konfiguracją i montażem sprzętu 
komputerowego lub sieciowego o  wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 zł 
brutto (słownie: sto tysięcy złotych)   

c) co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu lub modernizacji okablowania 
sieci Wi-FI lub sieci strukturalnej LAN, dedykowanego zasilania o  wartości zamówienia  
co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych)  . 

 
       Dowodami poświadczającymi należyte wykonanie dostaw są: 

1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie 1. 

 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, 
o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów poświadczających ich należyte wykonanie.   

 
Ad. 2) 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na druku stanowiącym 
załącznik nr 7 do Specyfikacji, że dysponuje, co najmniej :  
1. 1 osobą, która pełnić będzie rolę kierownika projektu, posiadającą wykształcenie wyższe 

oraz certyfikat zawodowy z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważny, 
wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów. 
Osoba ta musi mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie wdrażania 
zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jednostką 
administracji publicznej, potwierdzone udziałem  w co najmniej dwóch takich projektach.  
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2. 1 osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji z wykształceniem 
wyższym, posiadającą certyfikat Audytora wiodącego Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji ( min. ISO 27001  lub równoważnym). 

3. 1 osobą posiadającą kwalifikacje i   uprawnienia   budowlane   do   kierowania   robotami  
budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej lub elektrycznej  lub równoważne, w tym   
także wydane  na podstawie wcześniejszych przepisów. 

 
Ilekroć   Zamawiający   wymaga   określonych   uprawnień   budowlanych   rozumie   przez   

to   uprawnienia   wydane   na   podstawie   aktualnie   obowiązującej   ustawy   z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,   poz.   1623   z   

późn.   zm.)   jak   również   odpowiadające   im   ważne   uprawnienia   budowlane,   

wydane   na   podstawie   uprzednio   obowiązujących   przepisów   oraz   równoważne   

kwalifikacje,   zdobyte   w   innych   państwach,   na   zasadach   określonych   w   art.   12a   

ustawy   z   dnia   7   lipca   1994   r.   Prawo   budowlane,  z uwzględnieniem postanowień 

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach  uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii   Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 

 
Ad. 3) 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a)  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł. 
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

300.000,00zł. 
 

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 nim stosunków. W takiej sytuacji 
Wykonawca 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. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy 
formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia 
– nie spełnia. 
 

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 

 
1. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca 

obowiązany jest przedłożyć:  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 
ustawy (zał. Nr 3 do Specyfikacji), a także –– o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
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2) oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d w zakresie powiązań kapitałowych (zał. nr 4a do 
Specyfikacji). 

3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonanych głównych dostaw (niezbędnych do wykazania spełnienia warunku posiadania 

wiedzy i doświadczenia),  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, 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 oraz załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie - (zał. Nr 
5 do Specyfikacji).  

4) Wykaz osób (załącznik nr 6 do specyfikacji), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

5) oświadczenie Wykonawcy (zał. Nr 7 do Specyfikacji), potwierdzające, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku określonego w pkt IV.1.Ad.2) 4. 

6) Informacja w zakresie podwykonawców (załącznik nr 8 do specyfikacji). 

7) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową nie mniejszą niż kwota określona w pkt IV.1.Ad. 3), 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

8) opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
kwota określona w pkt IV.1.Ad. 3)b, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę. 

9) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego 
zdolności finansowej będzie korzystał na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, 
o których mowa w art. 24 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 4 do Specyfikacji, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
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3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11  ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7) w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, z tym że w przypadku gdy miejsce zamieszkania tych osób nie wydaje 
takich zaświadczeń – należy złożyć dokument zawierający oświadczenie złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 

1) wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 2 do Specyfikacji), zawierający m.in.:  

a) oświadczenie o przyjęciu:  terminu płatności i terminu związania ofertą, 

b) oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot 
zamówienia; 

2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do 
reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów 
rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania 
wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
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winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz 
zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 4) składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

b) 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 
(dokument 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 w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 
Data wystawienia dokumentu zawierającego w/w oświadczenie winna odpowiadać datom 
określonym odpowiednio w pkt a) i b). 

6. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 
budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

7. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

8. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, 
spółka cywilna) dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ 2. 1) – 4) oraz V SIWZ 3.2 winny 
zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka 
cywilna), warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy muszą być spełnione oddzielnie przez 
każdego z wykonawców składających ofertę, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 
2 - 4 (warunki materialne lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania 
przedmiotowego zamówienia) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się 
o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny potwierdzać spełnianie 
warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp. 

10. Wszelkie dokumenty, należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń 
woli w imieniu wykonawcy, z tym że pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej 
wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

11. Wykonawca może polegać przy wykonywaniu zamówienia na zasobach innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
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niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu tych zasobów do dyspozycji na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca, celem 
wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, będzie polegał przy 
realizacji niniejszego zamówienia na zasobach podmiotów trzecich, Zamawiający będzie 
wymagał złożenia przez te podmioty dokumentów określonych w ust. 1 i 2 niniejszego 
rozdziału, stosownie do zakresu w jakim będą one realizować niniejsze zamówienie. 

12. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków 
udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to 
w niniejszej specyfikacji, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia 
wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany 
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej 
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. 

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html 
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A”. 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx. 

 
VI. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ 

WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO OFERTY NALEŻY 
DOŁĄCZYĆ: 

 
1. Certyfikat serii ISO 9001 w zakresie Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający iż 
firma produkująca ,wdrażająca lub dostawca Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala 
spełnia określone wymogi jakościowe co najmniej w zakresie projektowania i wykonywania 
systemów informatycznych. 
 
2. Certyfikat serii ISO/IEC 27001 w zakresie funkcjonowania organizacji  lub  iż firma produkująca 
,wdrażająca lub dostawca Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala spełnia określone 
wymogi jakościowe co najmniej w zakresie projektowania lub wykonywania lub wdrażania  
systemów informatycznych. 
 
Wymagane certyfikaty muszą być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. 

 
Wymagane certyfikaty muszą być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. 

 
VII. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, 

w wysokości: 10 000,00   zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu (w tytule przelewu należy podać nr sprawy: SP ZOZ/ZP/9/2014), 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy  
BGŻ Oddz./Myszków  Nr r-ku: 87 2030 0045 1110 0000 0176 3260 

     z adnotacją „wadium – nazwa zadania……………….” 
4. Wadium wnoszone w  formie poręczeń i gwarancji (oryginał) należy złożyć w odrębnej kopercie 

odpowiednio oznaczonej z dopiskiem: „wadium - nazwa zadania ……….”w Kasie tut. SP ZOZ w 
Myszkowie, ul. Wolności 29 – bud. B-3. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia 
była dołączona do oferty. Warunki zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiającego 
określają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego 
kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek 
bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą 
uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 

6. Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument 
zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wadium będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wadium to 
powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i „na pierwsze żądanie”. 

8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony 
z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. 

9. Zamawiający będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od 
Wybranego Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

10. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 148 ust.1 
ustawy prawo zamówień publicznych. 

11. Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i „na pierwsze żądanie”. Termin 
ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 14 dni – w zakresie 
kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia oraz terminowi końcowego wykonania robót 
powiększonemu o 30 dni – w zakresie kwoty stanowiącej 70% zabezpieczenia.  
Obowiązkiem wykonawcy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed 
jej zawarciem. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej żądana przez 
Zamawiającego kwota winna zostać wpłacona w pełnej wysokości przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego BGŻ Oddz./Myszków  Nr r-ku: 87 2030 0045 1110 0000 0176 3260 

      przed zawarciem umowy. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w w/w     
      postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania w/w rachunku kwotą zabezpieczenia. Stosowne  
      dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia w innych formach winny zostać złożone  
      w przed zawarciem umowy. 
12. Pozostałe warunku dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy regulują art. 148-

151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Oferta winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i treść oferty winna być 

zgodna z treścią niniejszej Specyfikacji. 
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Oferta musi być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym (zał. Nr 2 do Specyfikacji). 



 
 

14 

 

4. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części V oraz 
certyfikaty, o których mowa w rozdz. VI. 

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz 
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

6. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Każdy z wykonawców może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
9. Wszystkie strony oferty powinny być złożone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrzystym 

opakowaniu. 
10. Opakowanie, o którym mowa w pkt 8 powinno być oznaczone następująco: 
 
„Przetarg nieograniczony – „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie” 
”  

oraz nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy  
i napis „Nie otwierać przed 30-05-2014 r., godz. 12.30” 

 
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony 

przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej. 
13. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym 

na składanie ofert. 
14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, winny być zamieszczone, jako 
ostatni załącznik do oferty i znajdować się w nieprzejrzystym opakowaniu. Informacje te nie 
zostaną ujawnione, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że 
nie mogą być one udostępniane. 

 
IX. FORMA WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
Zamawiający dla przekazywania oświadczeń i dokumentów ustala wyłącznie formę pisemną, 
natomiast dla przekazywania zawiadomień, wniosków, zapytań oraz wyjaśnień ustala formę 
pisemną formę przekazu na nr faksu: 34/313-89-78) oraz elektroniczną (adres mailowy 
Zamawiającego:  przetargizoz@poczta.fm  
Zamawiający i Wykonawca może żądać potwierdzenia faktu otrzymania informacji. 
  
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Ceną ofertową określoną przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty 

i składniki określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz inne składniki skalkulowane przez 
Wykonawcę, konieczne do należytego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania 
przedmiotu zamówienia. Cena oferty uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji.  

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Ocenie podlega łączna ofertowa cena ryczałtowa brutto wg kryteriów podanych w niniejszej 
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Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 
zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty 
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia 
była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. 
działań w celu jej określenia. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich PLN. 
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 30-05-2014r. godz. 12:00 w siedzibie Samodzielnego 

Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29 , 42-300 Myszków     , 
pokój – Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ w Myszkowie, ul. Wolności 29, bud B-3. 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy. 
3. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem 

dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 1. 
4. Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym 

na możliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do postępowania 
przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy z adnotacją o treści „ofertę przetargową 
otrzymano w stanie uszkodzonym – nie podlega rozpatrzeniu”. 

5. W przypadku złożenia oferty zamiennej na opakowaniu zewnętrznym oferty należy umieścić 
dodatkowo napis „Oferta zamienna” – oferty pierwotne będą wycofane z postępowania 
przetargowego bez otwierania i zostaną zwrócone wykonawcy. 

 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty upływu 
terminu składania ofert. 
 
XIII. TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne.  
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w  dniu 30-05-2014r. w siedzibie Samodzielnego 

Publicznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29 , 42-300 Myszków, sala 
konferencyjna , bud B-2 o godz. 12:30. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. W dalszej części: 
a) zostaje podana informacja o ilości ofert złożonych do rozpatrzenia w drodze postępowania 

przetargowego, 
b) następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert, 
c) następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie, 

5. Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości: 
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a) imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, 

b) cena oferty, 
c) termin wykonania zamówienia, 
d) warunki płatności zawarte w ofercie. 

 
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym 

kryterium jakim jest cena – 100%. 
2. Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części X niniejszej Specyfikacji. 
3. Liczba punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej dla danego kryterium 

zostanie wyliczona według następującego wzoru: 
 
 
 

  Cena oferty najniższa  
  C =  -----------------------------------   x 100 pkt  

                             Cena oferty badanej 
 
 

4. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 
odrzuceniu. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych 
wg powyższych zasad. 
 
XV. WYBÓR WYKONAWCY, TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

 
1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostaną odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta.  
3.  Informacje, o których mowa w punkcie 2.1) zostaną również zamieszczone na stronie  
internetowej http:// www.zozmyszkow.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 
Zamawiającego.  
4.  W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
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terminu składania ofert) albo którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po 
upływie terminu składania ofert). 
 
XVI. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY 
 
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym Załącznik Nr 9 do Specyfikacji. 
2. Jeżeli oferta wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia wspólnie, zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zażąda, aby przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, wykonawcy ci przedłożyli Zamawiającemu umowę regulującą ich 
współdziałanie. 

 
XVII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ICH  

UDZIELANIA 
 
1. Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

3. Przedłużenie terminu do składania nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w punkcie 2. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazana 
została specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie 
internetowej. 

5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

• pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:  
Mariusz Mordalski, tel. 34/315-82-12 w godz. 800 – 1400, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8:00 do 14:00. 

• pod względem proceduralnym: 
Marek Winiarski, tel./fax 34/313-89-78, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 – 
1400. 

 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
1. Każdemu 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 niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm). 

3. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.). 
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4. Środki Ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy 
Pzp. 

 
XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Przystępując do podpisania umowy, Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP 

i REGON. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) oraz 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

  
Myszków , kwiecień 2014r. 
 
 
                                                                                                                                   Zatwierdzam:   
 
                   
                   -lek.med. Jacek Kret- 
                                                                                                                          ………………………………………. 
         (Dyrektor/kierownik jednostki) 
                                                                                                  
 
 
 
          Sporządził:  
    Bartłomiej Czauderna 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
.......................................................................... 
pieczęć adresowa Wykonawcy / Wykonawców 

 

                                                                                                        Zamawiający: 

                                                                                 Samodzielny Publiczny Zespół  
                                                                                  Opieki Zdrowotnej  

                                                                                 w Myszkowie 
                                                                               42-300 Myszków, ul. Wolności 29 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

(W przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej wpisać dane dotyczące Pełnomocnika - Lidera) 

 
Nazwa firmy.............................................................................................................................. 

adres ........................................................................................................................................... 

telefon ...........................................................................................................................................  

fax .................................................................................................................................................  

e-mail ........................................................................................................................................... 

NIP ...................................................................REGON........................................................... 

Kierownik projektu ….............................................................................................................. 

telefon . ........................................................................................................................................ 

e-mail .......................................................................................................................................... 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  
 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie” 

ja/my, niżej podpisany/i, 
działając w imieniu i na rzecz 

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

............................................................................................................................................................... 
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(nazwa przedsiębiorstwa / nazwy członków konsorcjum / dane wspólników spółki cywilnej) 

 
 
 
składając niniejszą ofertę zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
SIWZ i załącznikami do SIWZ, za łączną kwotę ogółem: 
 
netto: …………........................................... zł  

(słownie: ....................................................................................................................................) 

podatek VAT…………………zł (słownie……………………………………………………………………………………….) 

brutto: …………........................................... zł  

(słownie:.....................................................................................................................................) 

Oświadczam/y, że: 
1. Zdobyłem/liśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 

2. Zapoznałem/liśmy się z SIWZ oraz załącznikami do SIWZ . Nie wnoszę/imy w stosunku do nich 

żadnych uwag i uznaję/emy się za związanego/ych określonymi w nich zasadami. 

3. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty podpiszę/emy umowę zgodnie z wzorem umowy, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Zamówienie zrealizuję/emy w terminie: od dnia podpisania umowy do……..……….2014 r. (nie 

później niż do dnia 30-10-2014r.)z uwzględnieniem zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach 

opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia,  projekcie 

budowlanym dotyczącym sieci W-FI i wzorze umowy oraz rozszerzy odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy  równe okresom udzielonej gwarancji . 

6. Oświadczamy iż wydane licencje oprogramowania są bezterminowe, objęte min, 24 

miesięczna gwarancją bezpłatnego upgrade oraz w obszarze oprogramowania medycznego i 

finasowo-księgowego  nie zawierają ograniczeń co do ilości użytkowników pracujących 

jednocześnie w całym systemie i w wszystkich modułach medyczno-technicznych. 

7. Akceptuję/emy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, tj. 

termin płatności: do 30  dni od daty dostarczenia faktur poprzedzonych protokołem odbioru, 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
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8. Zobowiązuję/emy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto w na warunkach określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przed podpisaniem umowy, jeżeli moja/nasza oferta zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

9. Uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

10. Nie partycypuję/my w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania, jako 

Wykonawca. 

11. Powierzę/ymy zamówienie podwykonawcom w części (podać zakres) 

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

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

12. Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr 

..........................................niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

13. Oferta, wraz z załącznikami, została złożona na kolejno ponumerowanych od nr ……….. do nr 

…….….. stronach. 

 
 
........................................., dnia ............................. 
        (Miejscowość)                                       (Data) 

                                                                         
 
 
                                                                            ................................................................................. 
                                                                                Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 
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Zestawienie pozycji oferty wg etapów realizacji  

 
 
 
........................................., dnia ............................. 
(Miejscowość)                                       (Data) 

                                                                         
                                                                
 
 
                                                            ................................................................................. 
                                                                Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych 

                                                                     do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres zadania – etapy prac  

W
ar

to
ść
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Etap 1  Zakup sprzętu komputerowego/ 
informatycznego wraz z oprogramowaniem 

   

Etap 2 Zakup i wdrożenie medycznego systemu 
informatycznego 

   

Etap 3 Zakup i wdrożenie systemu diagnostyki 
obrazowej 

   

Etap 4 Szkolenia pracowników    

Etap 5 Budowa, modernizacja sieci LAN  z 
wdrożeniem dla sieci WiFi 

   

Razem Wartość Oferty 
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Zestawienie jakościowo- ilościowe dostarczanego sprzętu i oprogramowania 

 
 

`Rodzaj sprzętu 
P

ro
d

u
ce

n
t 

Marka/typ/ 
model 

oznaczenie 

Ilość 
sztuk/ 
licencji 
łącznie 

Cena netto 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Podatek 
VAT 

Wartość 
Brutto 

Etap 1 
Zakup sprzętu komputerowego/informatycznego wraz z oprogramowaniem 

 

Stacja robocza    26     

Monitor LCD   26     

Serwer typ 1   4     

Serwer typ 2        

Serwer typ 3        

Serwer typ 4        

Laptop typ 1   30     

Laptop typ 2        

System operacyjny 
serwer   1     

Access Point (Punkt 
dostępowy)   30     

Kontroler Wireless 
LAN   1     

Etap 2 
Zakup i wdrożenie medycznego systemu informatycznego  
 

Licencja: Pracownia 
Diagnostyczna   3     

Licencja: Zlecenia 
medyczne   9     

Licencja: Punkt 
pobrań   9     

Licencja: 
Laboratorium 
Szpitalne 

  8     

Licencja: Interfejsy 
aparatów 
laboratoryjnych 

  6     
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Licencja: Interfejs 
aparatu 
mikrobiologicznego 

  1     

Licencja: Blok 
Operacyjny   4     

Licencja: ZakaŜenia 
Szpitalne   1     

Licencja: Kalkulacja 
Kosztów Leczenia   1     

Licencja: Wycena 
Kosztów 
Normatywnych 

  1     

Licencja: Bank krwi   1     

Licencja:                  
E - Rejestracja   1     

Licencja:  
E - Kontrahent   1     

Licencja: System 
Informacji Zarządczej   1     

Etap 3 
Zakup i wdrożenie systemu diagnostyki obrazowej 

 

Baza Danych   5     

Czytniki kodów 
kreskowych   17     

Serwer typ 2   1     

Oprogramowanie dla 
– Serwer serwer typ2    1     

Licencja  - Moduł 
zarządzania zakładem 
diagnostyki obrazowej 

  1     

Licencja  - Moduł 
zarządzania zakładem 
diagnostyki obrazowej 

  1     

Licencja - Moduł 
integracji HIS    1     

Licencja - Moduł 
dystrybucji obrazów    10     

Usługi realizowane w ramach poszczególnych etapów realizacji 

Etap 2: Zakup i 
wdroŜenie 
medycznego systemu 

informatycznego: 
WdroŜenie 
oprogramowania 

  1 usł     

Etap 2: Zakup i 
wdroŜenie 
medycznego systemu 
informatycznego 
WdroŜenie 

  1usł     
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oprogramowania 
System Informacji 
Zarządczej 
Etap 3 Zakup i 
wdroŜenie systemu 
diagnostyki 
obrazowej: WdroŜenie 
systemu 

  1 usł     

Razem      

 
Uwaga. Tabela  obejmuje minimalny wymagany sprzęt i oprogramowanie niezbędne  do 

zbudowania i prawidłowego funkcjonowania sieci WiFi realizowanego w ramach procedury 
„zaprojektuj-wybuduj” dla Budowa, modernizacja sieci LAN  z wdrożeniem dla sieci WiFi. 
Elementy brakujące lub uzupełniające zostają  ujęte przez oferenta  w kosztorysach i 
dokumentacji wymaganej dla tego etapu prac. 

 
 
UWAGA !  

Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie 

poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej zmiany i parafką osoby/osób 

upoważnione/ych do podpisania oferty. Nie dopuszcza się używania korektora. 

 
 

 
DEKLARACJA FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANEGO SPRZĘTU ORAZ DOSTARCZONYCH SYSTEMÓW 

Oświadczeniem o spełnieniu minimalnych funkcjonalności na dzień składania oferty 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Myszkowie 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie krytycznych wymagań w stosunku do proponowanych 
rozwiązań na dzień składania oferty i jest koniecznym i integralnym elementem składanej oferty. 
W kolumnie Oświadczenie Wykonawcy należy potwierdzić spełnienie wymagań Zamawiającego na 
dzień składania oferty poprzez wpisanie wyrazów TAK lub NIE. 
 
Oświadczenie dotyczy potwierdzenia spełnienia minimalnych kryteriów opisanych przez 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferent zobowiązany jest 
do wykazania ich równoważności zgodnie z art. 30,ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
 

Prace Instalacyjne w zakresie budowy  infrastruktury Wi-Fi 
 

Oświadczenie 
Wykonawcy  
Tak / Nie 

Etap 1  Zakup sprzętu komputerowego/ informatycznego wraz z 
oprogramowaniem 
 

 

Etap 2 Zakup i wdrożenie medycznego systemu informatycznego  
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Etap 3 Zakup i wdrożenie systemu diagnostyki obrazowej 
 

 

Etap 5 Budowa, modernizacja sieci LAN  z wdrożeniem dla sieci WiFi 
Wszelkie urządzenia dostarczone w ramach budowy sieci WI-FI a także roboty 
remontowo-budowlane i modernizacyjne niezbędne do realizacji projektu 
spełniają minimalne wymagania funkcjonalne i są w pełni zgodne z 
wymaganiami zawartymi w zaktualizowanej dokumentacji, która jest dołączona 
do SIWZ (projektami elektrycznymi, budowlanymi, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz przedmiarami robót) w ramach 
wymaganej procedury „zaprojektuj-wybuduj” z pełnym zapewnieniem 
funkcjonalności technicznej i użytkowej. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
........................................, dnia ............................. 
(Miejscowość)                                       (Data)                    
 
                                                                                                                  

                                                           ................................................................................. 
                                                                  Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych       

                                                          do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 
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Myszków dn. ………………………….                                                                                    Załącznik nr 3 
 
 
 
 

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

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

OŚWIADCZENIE 
„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Myszkowie” 

 
 Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póż zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, iż zgodnie z art.22 ust. 
1 ustawy: 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadam wiedzę i doświadczenie *  

- polegam na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*.  
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym *  

-  polegam na potencjale technicznym *. 
4) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*  

-  polegam osobach zdolnych do wykonania zamówienia*. 
5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia* 
- polegam na zdolnościach finansowych innych podmiotów*. 

UWAGA!    
 * - niepotrzebne skreślić 
 

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy 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 nim 
stosunków.  
W takiej sytuacji Wykonawca 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. 
 

 
  ................................................... 
Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 
Załącznik: 
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy. 
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Myszków dn. ………………………….                                                                       Załącznik nr 4 

 
 

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

 /nazwa i adres Wykonawcy/ 

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie” 

 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
 

 
 
 

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

     (pieczęć Wykonawcy)      (miejscowość, data, podpis) 

 

 
 
 
 
       w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z 

wykonawców wspólnie  ubiegających  się o udzielenie zamówienia 
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Myszków dn. ………………………….                                                                                          Załącznik nr 4a 
 

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

 /nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałoweji. 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym  Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie” 

- zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):  
 
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 
50,  poz. 331 ze zm.): 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

..   

 

....................................... 
           (miejscowość, data)             

.................................................................. 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych  

do występowania  w imieniu Wykonawcy)   

 
 
2.   informujemy, że nie należymy grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o 

Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 50,  poz. 331 ze zm.). 
 
 
....................................... 
           (miejscowość, data)             

.................................................................. 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych  

do występowania  w imieniu Wykonawcy)   

 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 w przypadku, gdy należy do grupy 

Kapitałowej lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 w przypadku, gdy nie należy do grupy 

kapitałowej 
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                                             Załącznik 5 
Myszków dn. …………………………… 
 
 
 
 
 
................................................... 
/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 podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane  dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie” 

 
Termin realizacji 

(podać miesiąc i rok) 
 

L.p. Nazwa i adres 
Zamawiającego 

rozpoczęcie Zakończenie 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

Opis przedmiotu 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

       /miejscowość i data/                                 /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/ 

 

Do wykazu należy załączyć dowody, czy zostały wykonane należycie. 
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Myszków dn…………………..                                                                                             Załącznik 6 

 
 
 
................................................... 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami   

 
dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie” 

OŚWIADCZAM(Y), że: Zamówienie wykonywać będą następujące osoby: 

 
L.p 

 
Imię i nazwisko 

 

Kwalifikacje 
zawodowe, 
posiadane 

Wykształcenie 
niezbędne do 

wykonania 
zamówienia 

Doświadczenie 
zawodowe 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

       /miejscowość i data/                                 /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/ 
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Załącznik 7 

Myszków  dn. ………………………. 
 

„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie 

 
 
 
................................................... 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunek dysponowania osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia posiadającymi: uprawnienia budowlane   do   kierowania      
robotami  budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej lub równoważne, w tym 

wydane  na podstawie wcześniejszych przepisów. 
 

 

Ilekroć   Zamawiający   wymaga   określonych   uprawnień   budowlanych   rozumie   przez   

to   uprawnienia   wydane   na   podstawie   aktualnie   obowiązującej   ustawy   z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,   poz.   1623   z   

późn.   zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na 

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w 

innych państwach, na   zasadach   określonych   w   art.   12a   ustawy   z   dnia   7   lipca   

1994   r.   Prawo   budowlane,  z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 

2008 r. o zasadach  uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii   Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) 
 

 

 

       ...............................................................                                         
..............................................................       /miejscowość i data/ pieczęć/ 

                                                
 /podpisy osób/y upoważnionych,  
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                                                                Załącznik nr 8  
 

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie. 

 
Informacja o zakresie usług powierzonych Podwykonawcom 

zgodnie z ustawą  z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych Dz. 
U. z dnia 9 grudnia 2013r. poz. 1473 

 

Lp. Powierzona część zamówienia- opis/ nazwa Podwykonawcy Wartość % lub 
kwota  zł 

 
 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
Określenie/opis formy prawnej regulującej współpracę Wykonawcy i Podwykonawcy:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        (załączyć dokumenty regulujące współpracę Wykonawcy i Podwykonawcy) 

 
 
 
 
 

  ....................................................................... 
                  (data i podpis upełnomocnionego  
                      przedstawiciela Wykonawcy) 

 


