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SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

w postępowaniu o zamówienie publiczne 

 

w trybie: 

 

Przetarg nieograniczony 

(o wartości zamówienia powyżej 144 000 euro) 

 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,2018) zwaną dalej „Pzp” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego  

dla zamówienia o nazwie: 

 

,, Modernizacja infrastruktury ICT oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej 

Terapii i Patologii Noworodka, Bloku Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni 

endoskopii dla dzieci (II)” 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zawiera 139 stron +JEDZ 

 

 

 

Zatwierdzona przez: 

 

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

                                          (podpis Kierownika zamawiającego  

                          lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

Katowice, dnia………………………………… 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II                                                      

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO               

W KATOWICACH 

40-752 Katowice, ul. Medyków 16 

Regon 001415000; NIP 634-23-46-590; KRS 0000061833 

e-mail zp@gczd.katowice.pl 

strona internetowa: www.gczd.katowice.pl 

tel. 32 207-18-00 fax. 32 207-15-46 

zwany dalej „Zamawiającym”. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 

1579,2018) zwaną w dalszej części „Pzp”. 

2. Postępowanie przeprowadzić w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością 

zastosowania  procedury określonej w art. 24 aa ustawy Pzp. 

3. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych                      

na podstawie art. 11 usta. 8 ustawy Pzp. 

4. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone: 

 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

 na stronie internetowej Zamawiającego www.gczd.katowice.pl, 

 na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej 

Zamawiającego www.gczd.katowice.pl od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym                        

Unii Europejskiej  – do upływu terminu składania ofert. 

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogami zawartymi w art. 36 ust.1 pkt 16 ustawy Pzp 

postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ będą 

wprowadzone do treści umowy zawieranej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

objętego postępowaniem. 

A.I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja infrastruktury ICT oddziałów 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Bloku 

mailto:zp@gczdim.katowice.pl
http://www.gczdim.katowice.pl/
http://www.gczdim.katowice.pl/
http://www.gczdim.katowice.pl/
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Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii 

Zabiegowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni endoskopii dla dzieci (II),                                

w zakresie: prac związanych z dostawą  i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego (dalej ZSI) składający się z 2 głównych etapów: 

 Etap 1 – Uruchomienie, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI pozwalającego na 

tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, a następnie: 

 Etap 2 – Uruchomienie e-Usług umożliwiających opiekunom prawnym pacjentów samodzielną, 

elektroniczną rejestrację do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych oraz do Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, w zakresie udzielanych przez Zamawiającego 

świadczeń medycznych. Uruchomienie tych usług będzie wykonane na zasobach i  w strukturze 

Zamawiającego.                                                                                                                                                           

Projektem objęte będą wybrane komórki organizacyjne Zamawiającego, tj. Blok Operacyjny, 

Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

Oddział Neurochirurgii, Oddział Pediatrii, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Apteka Szpitalna, Poradnie Specjalistyczne Przyszpitalne, 

Szpitalny Oddział Ratunkowy. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w parametrach technicznych 

stanowiących załącznik 3 i 3.1 do SIWZ. 

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, 

patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub 

usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W 

takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub 

szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia; 

3. Okres gwarancji: 

-  60 miesięcy 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):    
30.23.60.00-2 Różny sprzęt komputerowy 

            30.23.11.00.1 Komputery 
            32.42.10.00-0 Okablowanie sieciowe 
            32.42.80.00-9 Modernizacja sieci 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

6. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu 

art. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 
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8. Aukcja elektroniczna: Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 

9. Umowa ramowa: Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy 

ramowej. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy 

zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy 

Pzp. 

11. Podwykonawca: 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie zastrzega 
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.  

2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest                           
do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy i 
podania nazw firmy/firm proponowanych podwykonawców.  

 
12. Warunki płatności: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą  w 

PLN. 

Prawidłowo wystawiona faktura, będzie podstawą do regulowania należności przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionego, pod względem formalnym i merytorycznym, dokumentu faktury. 

II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia (od daty zawarcia umowy):  
 

1. Dostawa licencji (Etap 1A) 1 miesiąc 

2. Wdrożenie (Etap 1B), w tym: 5 miesięcy 

2.1. Migracja danych z obecnie używanego systemu  5 miesięcy 

2.2. Szkolenia użytkowników i administratorów  5 miesięcy 
 

2. Modernizacja infrastruktury ICT oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej 
Terapii i Patologii Noworodka, Bloku Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, 
Pracowni endoskopii dla dzieci odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego 

 
 
B. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

A) nie podlegają wykluczeniu; 

Podstawy wykluczenia: 

1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać                                  

się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności 

wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia).  

2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
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Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania 

Wykonawcy w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn.zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm) 

B) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                                       

o ile nie wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

- Zdolność techniczna- Wykonawca spełni przedmiotowy warunek jeżeli wykaże, że: w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie, które polegało 

na dostawie, instalacji, uruchomieniu i wdrożeniu systemu informatycznego w części medycznej 

i administracyjnej oraz wdrożeniem systemu e-usług o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł 

brutto. 

- Zdolność zawodowa - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie 

dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo 

wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia  tj.: 

a) minimum 1 osoba-Kierownik projektu - osoba posiadająca wykształcenie wyższe 

informatyczne i co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi 

w ochronie zdrowia na stanowisku kierownika projektu wdrożenia systemu HIS w jednostkach 

szpitalnych, posiadająca certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważny. 

b) minimum 1 osoba - Administrator Systemów Operacyjnych – osoba posiadająca min. 5-letnie 

doświadczenie na stanowisku administratora systemów operacyjnych oraz certyfikat z 

administracji oferowanym systemem operacyjnym na poziomie podstawowym (np. Microsoft 

Certified IT Professional (MCITP), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) lub inny 

równoważny), 



 
 

 
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II                                                       

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  W KATOWICACH 

40-752 KATOWICE UL. MEDYKÓW 16  

                                                   tel. (0-32) 207-18-00,   fax. (0-32) 207-15-46 

 

Nr postępowania: PN/76/18 
 

6  

c) minimum 1 osoba -Specjalista ds. wdrożeń systemów medycznych – 2 osoby posiadające 

wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu oferowanego 

rozwiązania HIS oraz certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation lub inny równoważny. 

d) minimum 1 osoba - Specjalista ds. bezpieczeństwa - osoba posiadająca wykształcenie wyższe i 

min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa, legitymująca się 

certyfikatem CISA lub CISSP lub inny równoważny  oraz posiadająca uprawnienia min. audytora 

wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy 

bezpieczeństwa ISO 27001 lub ISO 27002 lub równoważnej. 

e) minimum 1 osoba - Specjalista ds. wdrożeń systemów administracyjnych – 2 osoby posiadające 

wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu oferowanego 

systemu ERP oraz certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation lub inny równoważny.                                                                                                                                                                          

Uwaga:                                                                                                                                                                                                                        

W sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (tj. nie zrealizował  

dostaw), będzie polegał na zasobach innego podmiotu – podmiot ten będzie musiał wykazać 

zrealizowanie prac w tej właśnie liczbie.  W przypadku korzystania przez Wykonawcę w 

zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu z wiedzy i doświadczenia innych 

podmiotów w oparciu o art. 22a Pzp, Zamawiający wymaga aby podmiot ten zrealizował 

dostawy do realizacji których, ta wiedza i doświadczenie jest wymagane. 

II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY                   

W CELU POTWIERDZENIOA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                        

ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć (zgodnie z wymogiem określonym w cz. V SIWZ) 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udział u w postępowaniu. 

2. Oświadczenie, o który mowa w ust. 1 Wykonawca składa na formularzu Jednolitego     

Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się zamówienie przez Wykonawców, „JEDZ” składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie. Mają one potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

4. W przypadku spółki cywilnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy ze 

wspólników spółki cywilnej. 
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5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia ‐ w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

‐ warunków udział u w postępowaniu składa własny JEDZ, a także odrębne JEDZ ‐ e dotyczące 

tych podmiotów. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

www.gczd.katowice.pl  informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (w oryginale). 

8. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

9. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu 

chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku oferty składanej przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, 

informację/listę składają i podpisują wszystkie podmioty. 

10. W celu potwierdzenia ze oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

określonym w specyfikacji asortymentowo – cenowej – nr 2 oraz parametry wymagane 

Wykonawca winien złożyć: 

a) oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 

w specyfikacji asortymentowo-cenowej; 

b) deklaracje CE 

c) certyfikaty 

d) prezentację na płycie DVD potwierdzającą wszystkie wymogi Zamawiającego 

podlegające ocenie w kryterium „dodatkowe funkcje”. 

Zamawiający dokona weryfikacji oferowanego oprogramowania dziedzinowego Wykonawcy, na 

okoliczność potwierdzenia, że przedmiot zamówienia spełniania wymagania określone przez 

Zamawiającego w SIWZ, a także zweryfikuje deklarowane funkcjonalności opcjonalne i na tej 

podstawie dokona oceny oferty w kryterium „Funkcjonalność dodatkowa”. Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca dołączył do oferty nagranie ( 3szt.), na którym prezenter Wykonawcy zademonstruje i 

omówi spełnianie wymagań oferowanego ZSI.                                                            
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Nagranie musi spełniać następujące warunki:                                                                                                                                              

1. Format: plik avi                                                                                                                                                                                                      

2. Jakość: HD                                                                                                                                                                                                                       

3. Czas trwania: do 180 minut                                                                                                                                                                                    

4. Rozmiar: brak wymagań                                                                                                                                                                                

5. Zawartość: przebieg prezentacji każdej z funkcji wymaganej i określonej przez Zamawiającego w 

Załączniku Nr 1A do SIWZ oznaczonych w kolumnie „Prezentacja” oraz tych funkcji z Załącznika Nr 1A1 

do SIWZ, które Wykonawca zadeklarował w ofercie.                                                                                                                                                                                             

W przypadku gdy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, nie będzie można odtworzyć nagrania z 

prezentacją, lub też dokonać weryfikacji zgodności funkcji z SIWZ, wówczas Zamawiający uzna, że 

oferta nie spełnia wymagań w danym obszarze.                                                                                                                                                                                                               

Przyczyny zależne od Wykonawcy:                                                                                                                                                                         

a) Brak nagrania dołączonego do oferty, nośnik uszkodzony lub zabezpieczony przed odczytem,                                          

 b) Uszkodzony plik na nośniku,                                                                                                                                                                                     

c) Brak na nagraniu (oferowanego ZSI) wymaganej funkcji lub funkcji zaoferowanej jako opcjonalna.                                                

d) Weryfikowana funkcja nie spełnia SIWZ, tzn. nie realizuje wszystkich wymaganych w SIWZ założeń,                              

e) Prezentacja niepozwalająca jednoznacznie stwierdzić poprawności zgodności oferty z SIWZ 

11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

A) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej i zawodowej Wykonawca winien złożyć:                                                                                                                                                                          

a) Wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie - stanowiący załącznik do SIWZ.  

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.                                                                                                                                                                               

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowiący 

załącznik do SIWZ. 
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B) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca 

winien złożyć: 

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b)  Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;                                                                                                                                                    

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub  

ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków, opłat  lub  składek  

na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne    albo – w  przypadku wydania   takiego   wyroku   

lub   decyzji – dokumentów  potwierdzających  dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 

tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ;                                                                                                                                                                                

d) oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka 

zapobiegawczego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  publiczne. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik do SIWZ; 

W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokumenty żądane będą również  w 

odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia ww. dokumenty żądane będą również  

w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:   

- w punkcie A ust b - składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub  miejsce  

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

- w punkcie A ust a - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w punkcie A zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
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Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się 

odpowiednio. 

14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu.  

15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,  że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli 

zamawiający  

17. posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej 

sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania,  w  

którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 

18. Jeżeli wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań  

określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów  

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty  są  niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,  zamawiający wzywa do 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień  w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia  lub udzielenia wyjaśnień 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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19. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo                       

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

20. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

21. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

22. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika                                     

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie 

pełnomocnictwo),  chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej 

reprezentowania  (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki 

cywilnej). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie 

podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

23. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

III. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału                                  

w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ), niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego aby Zamawiający mógł dokonać oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dokument 

ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.  

Z ww. dokumentu musi wynikać w szczególności: 
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1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                       

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne                    

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału                                   

w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp (wybrane przez Zamawiającego 

fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w niniejszej siwz). 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w niniejszej SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach 

określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Jednolitym Europejskim 

Dokumencie Zamówienia, 

IV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub ust. 5 

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające                       

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,                                     

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym                   

lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,                         
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jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać  

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 

potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 

potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg 

dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 

elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres email:jedz@gczd.katowice.pl 

Uwaga: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, 

nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

5. Zamawiający udostępnił Oświadczenie „JEDZ” w formacie xml– załącznik nr 8 do SIWZ. 

5.1) W celu wypełnienia formularza JEDZ utworzonego przez Zamawiającego (załącznik do SIWZ), 

ponownego wykorzystania formularza JEDZ utworzonego wcześniej lub samodzielnego utworzenia 

nowego formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z Serwisu eESPD udostępnionego przez 

Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej 
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wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools ‐ 

databases/espd/filter?lang=pl). 

5.2) Po zaznaczeniu pola „Jestem wykonawcą” Wykonawca ma możliwość:                                                               

a) zaimportowania otrzymanego formularza JEDZ/ESPD (załącznik  do SIWZ), 

b) połączenia dwóch formularzy JEDZ/ESPD, tj. formularza przygotowanego przez Zamawiającego 

dla danego postępowania (załącznik do SIWZ) oraz formularza wykorzystanego we wcześniejszym 

postępowaniu, 

c) stworzenia nowego JEDZ/ESPD.  

Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego zawiera tylko pola wskazane przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości samodzielnego utworzenia 

nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić  

w zakresie stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego w przedmiotowym 

postępowaniu. 

Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. 

Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także 

opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia. 

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę w Część IV: Kryteria kwalifikacji sekcja ogólne 

oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji jedynie ogólnego oświadczenia  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, co pozwala Wykonawcy na niewypełnianie dalszych 

pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Po wypełnieniu 

formularza Wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. 

Wygenerowany w serwisie eESPD plik xml powinien, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pliku 

tworzonego przez Zamawiającego, zostać zapisany przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym 

nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD. 

5.3) Po wypełnieniu formularza Wykonawca tworzy dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ  

i utworzenie dokumentu w jednym z formatów, tj.: np. .pdf, .doc, .docx. 

5.4) Następnie Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowalnym podpisem elektronicznym 

(oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających 

potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 

potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg 

dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę,  na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym 
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usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w 

ustawie z dnia 5.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 

1579). Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez 

Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego dostępna jest na stroniewww.nccert.pl 

5.5) Mając na uwadze konieczność zapewnienia integralności informacji zawartych w JEDZ oraz 

obowiązek nieujawnienia danych zawartych w JEDZ musi zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem 

dostępowym). W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje JEDZ (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych 

na rynku narzędzi na licencji open ‐ source (np. AES Crypt, 7 ‐ Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia hasła dostępu do pliku JEDZ w treści oferty 

składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać również inne informacje niezbędne dla 

prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie 

szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. 

5.6) Wykonawca przesyła Zamawiającemu podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym  

i zaszyfrowany JEDZ na adres poczty elektronicznej tj. jedz@gczd.katowice.pl w taki sposób aby 

dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ 

dotyczy, tj.: „JEDZ,PN/76/18” oraz nazwę Wykonawcy. 

5.7) Po otwarciu ofert Zamawiający odszyfrowuje JEDZ korzystając z klucza deszyfrującego 

wskazanego w Formularzu ofertowym oraz dokona weryfikacji prawidłowości złożonego podpisu 

elektronicznego. 

5.8) W przypadku wezwania Zamawiającego do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp, Wykonawca w odpowiedzi na ww. wezwanie przesyła JEDZ podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej, jednak że w takim 

przypadku Wykonawca nie musi szyfrować tego dokumentu. 

6.Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z Serwera 

pocztowego zamawiającego. 

7.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Adres e-mail, na który 

należy kierować korespondencję zp@gczd.katowice.pl. 

9. Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń, odpowiedzi na 

mailto:jedz@gczd.katowice.pl
mailto:zp@gczd.katowice.pl
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wnioski  o wyjaśnienie treści SIWZ przesłanych drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie 

został potwierdzony. Zamawiający informuje, że w myśl art. 61 §  2 ustawy z dnia 2 kwietnia 

1964r. Kodeks cywilny, oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej 

osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby 

osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Wykonawca podając adres e-meil do porozumiewania 

się z Zamawiającym powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o ewentualnych 

problemach z serwerem, na który przesyłane są wiadomości.  

10.Zamawiający zwraca się z prośbą, aby wnioski o wyjaśnienie SIWZ przesłane  do 

Zamawiającego faksem przesyłać również w formie elektronicznej w wersji edytowalnej. 

11. Zamawiający udzieli, wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.  

12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 11 powyżej, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania, zgodnie z art. 38 ust 1a ustawy Pzp. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa  w pkt. 11 powyżej. 

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.gczd.katowice.pl w zakładce „O szpitalu/Biuletyn Zamówień Publicznych/Zamówienia 

Publiczne” pod numerem postępowania którego dotyczy bez ujawniania źródła zapytania 

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

16. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 

sprostowania, droga elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie 

internetowej określonej w dyrektywie. 

17. Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści ogłoszenia                  

w zakresie określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów 

oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia przedłużając 

termin składania ofert, jeżeli będzie to konieczne. 
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18. Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informacje  o zmianach na stronie internetowej. 

19. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do monitorowania strony internetowej Zamawiającego 

www.gczd.katowice.pl do dnia ogłoszenia postępowania, z uwagi na możliwość udzielenia 

wyjaśnień treści SIWZ przez Zamawiającego lub dokonania ewentualnych modyfikacji SIWZ. 

20. W przypadku, gdy zmiany powodować będą konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert. 

21. O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi niezwłocznie na swojej stronie 

internetowej www.gczd.katowice.pl 

22. Osoby uprawnione, ze strony Zamawiającego,  do porozumiewania się z Wykonawcami:  

w sprawach proceduralno – formalnych 

Ewelina Tylec - Sojka (Kierownik Działu Zamówień Publicznych) tel. 032 207-16-45 

w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia: 

Bartosz Grzybowski (Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych) tel. 032 207-15-05 

VI. WADIUM  

1. Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium 

przed terminem otwarcia ofert w wysokości 34 629,00 zł. (trzydzieści cztery tysiące sześćset 

dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) 

2. Wadium, można wnosić w jednej lub kilku następujących formach: 

w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej,                         

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b                        

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275). 

3. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków pieniężnych na konto 

Zamawiającego. 

Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto: 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

50 1130 1091 0003 9032 2920 0005 

4. W przypadku pozostałych form, wadium należy wnieść w siedzibie Zamawiającego lub dokonać 

cesji praw na jego rachunek. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu okres 

jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni licząc od dnia otwarcia 

ofert. 

5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu. 

http://www.gczd.katowice.pl/
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6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy włączyć do oferty. 

7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu kserokopię potwierdzoną                  

,,za zgodność z oryginałem” należy załączyć do oferty, natomiast oryginał złożyć w Kancelarii 

(pokój nr 2) przed upływem terminu składania ofert. 

8. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a oferta zostanie 

odrzucona. 

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych                  

w art. 46 ust. 1 ustawy:    

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.  

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi                            

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia o którym mowa w art. 25 ust. 1a, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

zostanie wybrana:    

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
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VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 

1. wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej - stanowiący 

załącznik do niniejszej specyfikacji, 

2. wypełniona, podpisana i opieczętowana (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy specyfikacja asortymentowo-cenowa (załącznik 

nr 2), 

3. wypełnione, podpisane i opieczętowana (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy parametry techniczne (załącznik 3), 

4. oświadczenie Wykonawcy składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zaszyfrowanym tj. opatrzonym hasłem dostępowym. Przesłane drogą 

elektroniczną na adres email: jedz@gczd.katowice.pl 

5. Kserokopie potwierdzenia wniesienia wadium (potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem”). 

6. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się                      

o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem notarialnie. Uprawnienie do podpisania dokumentów winno wynikać z załączonych 

dokumentów np: odpisu z właściwego rejestru, lub pełnomocnictwa do reprezentowania 

Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 

8. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych 

mailto:jedz@gczd.katowice.pl
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podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (oryginał) – jeżeli dotyczy. 

9. Oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

określonym w specyfikacji asortymentowo-cenowej- załącznik od nr 2  oraz parametry wymagane: 

1. oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 

w specyfikacji asortymentowo-cenowej; 

2. deklaracje CE 

3. certyfikaty 

4. prezentację na płycie DVD potwierdzającą wszystkie wymogi Zamawiającego podlegające 

ocenie w kryterium „dodatkowe funkcje”. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić na (bądź w formie) załączonych formularzach zgodnie z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

2. Oferta i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, winny być sporządzone  w języku 

polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisane  

i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz - w sposób zapewniający ich czytelność. Oferta powinna 

być na stałe spięta, zszyta   lub zbindowana.  

3. Za brak spełnienia formy pisemnej uważa się przesłanie oferty przy pomocy faksu, poczty 

elektronicznej. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

6. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie (w przypadku złożenia 

oświadczenia zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenia  

 i zaświadczenia zawierające informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być 

umieszczone w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”), trwale zaklejonej, oznakowanej             

w następujący sposób: 
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GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II                                                       
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6  

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  W KATOWICACH 
ul. Medyków 16; 40-752 Katowice 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  
Modernizacja infrastruktury ICT oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

 Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Bloku Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii,  

Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni 

endoskopii dla dzieci (II) numer  PN/76/18 

Ilość stron oferty ................... 

        NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 05.12.2018 r. godz. 10:00. 

9. Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie 

tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – załącznik do SIWZ. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, 

poz. 1503, z późn. zm.) były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie  

i wyraźnie oznaczone wpisem: „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

11. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t. jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  

i skutkować będzie  ich odtajnieniem.  

13. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.                                 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy 
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będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

15. Koperta zawierająca ofertę winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 

16. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty (na dzień składania ofert) wyjaśnienie, że informacje te 

faktycznie taką tajemnicę stanowią. 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego pokój nr 2, 

dokładny adres: 

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II                                                       
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6  

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  W KATOWICACH 
ul. Medyków 16; 40-752 Katowice 

do dnia 05.12.2018 r. do godziny 9:30 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 

ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

3. Przed upływem terminu do składania ofert, wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie 

zmian, poprawek czy uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie 

Organizatora postępowania.  

4. Powiadomienie, o którym mowa powyżej winno być złożone na zasadach i w sposób,                            

w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: „ZMIANA”, „POPRAWKA” „UZUPEŁNIENIE”. 

5. Ponadto przed upływem terminu do składania ofert, wykonawcy przysługuje prawo wycofania 

złożonej oferty. 

6. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 

7. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy, Wykonawca 

winien, we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu 

maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu. 

XI. MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ OCENA OFERT 

1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.12.2018 roku o godzinie 10:00  

w siedzibie Zamawiającego: 
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2. Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje je w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.  

3. W części jawnej przetargu, Przewodniczący Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy 

Pzp  poda do publicznej wiadomości: 

- bezpośrednio przed otwarciem ofert kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

- podczas otwarcia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.gczd.katowice.pl 

informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;   

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach 

5. Komisja nie będzie prowadzić żadnych negocjacji z Wykonawcami i nie umożliwi dokonywania 

jakichkolwiek zmian w treści złożonych ofert. 

6. Dalsze czynności Komisji, odbędą się bez udziału Wykonawców. 

7. W części niejawnej, Komisja Przetargowa dokona badania formalnej poprawności złożonych 

ofert, zgodności treści oferty z przedmiotem zamówienia, właściwego udokumentowania oferty,                                     

oraz rachunkowej poprawności treści oferty oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, wg 

kryteriów określonych w rozdz. XIII. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych 

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

poprawiona. 

10. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SPSK nr 6 SUM w Katowicach 

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II lub osobę przez niego umocowaną. 

11. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli                             

http://www.gczd.katowice.pl/
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oferty o: 

11.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,  

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

11.2 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz w przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp, informacje zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 

przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające, 

11.3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powody odrzucenia oferty, a w 

przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 pzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

11.4 unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

12. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje określone w punkcie 11.1 i 11.4 

zamieści również na swojej stronie internatowej. 

13. Przetarg zostanie unieważniony w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa                        

w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915) jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę.  W cenie uwzględnia się 

podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów  

i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

2. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  

od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest w specyfikacjach asortymentowo-cenowych podać cenę 

jednostkową netto za sztukę. 

4. Cena podana w formularzu cenowym musi zostać wyliczona i podana w PLN do dwóch miejsc    

po przecinku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia wartość netto oferty.  

6. Wykonawca zobowiązany jest podać stawkę VAT oraz wyliczyć wartość brutto oferty. 

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.  

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w  szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych 

na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 

U. z 2015 poz. 2008 oraz 2016 poz.1265) 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

10. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ustawy Pzp termin ustalenia wartości zamówienia 

ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się  

o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w punkcie 9 chyba że rozbieżność wynika z okoliczności 

oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej                                      

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego punktu. 

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa                                                     
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na Wykonawcy. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez 

Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XIII. OCENA OFERT 

A. Cena 60% Kryterium ceny - Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN. Najwyższą 

liczbę punktów za w/w kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali 

Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: najniższa zaoferowana cena 

         A =     ................................................   x  60 pkt 

                             cena oferty badanej 

A – ilość punktów za cenę 

 
B. Dodatkowa funkcjonalność 40%- Kryterium dodatkowa funkcjonalności będzie liczona w 

następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium  40 pkt. otrzyma oferta o 

największej sumie ilości punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do 

wzoru:  

                              ilość punków oferty badanej 

B =              ..................................................  x   40 pkt. 

                oferta o najwyższej sumie punktów 

B – ilość punktów za dodatkową funkcjonalność 

W kryterium „dodatkowa funkcjonalność” oceniane będą parametry określone w załączniku do 

specyfikacji wraz  z parametrami na płycie DVD potwierdzającymi wymagania Zamawiającego. 

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 96 punktów lub odpowiednio mniej w 

zależności od danych wskazanych przez Wykonawcę w załączniku parametry techniczne w kolumnie 

„oferowane”. 

Uwaga: 

Brak wpisu w załączniku „Dodatkowa Funkcjonalność „w kolumnie „oferowane”  będzie traktowany 

jako brak danego parametru oferowanego sprzętu, co będzie skutkowało przyznaniem oceny 

punktowej równej zero,  

z wyjątkiem parametru wymaganego nie podlegającego ocenie – wtedy oferta podlegać będzie 

odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.  

 Brak dołączonej do oferty płyty DVD  będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty na 

podstawie  art. 89   ust 1 pkt 2 ustawy pzp. 
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XIV. WYBÓR WYKONAWCY  

Wybór Wykonawcy odbywa się zgodnie z art. 91 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku formach 

(zgodnie ze swoim wyborem) określonych w art. 148 ust. 1 ustawy tj.: 

a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej,                             

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto: 

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  50 1130 1091 0003 9032 2920 0005 

a potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 

do podpisywania oferty) należy przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

3. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju nr 2. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności 

za częściowo wykonane roboty budowlane.  

5.  Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 

6. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w pieniądzu, 

nastąpi w wysokości 70% (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku) w ciągu 

30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. Pozostała część zabezpieczenia (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia 

rachunku) zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 kalendarzowym dniu po upływie 

okresu rękojmi. 

7. W razie opóźnienia końcowych terminów realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest  



 
 

 
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II                                                       

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  W KATOWICACH 

40-752 KATOWICE UL. MEDYKÓW 16  

                                                   tel. (0-32) 207-18-00,   fax. (0-32) 207-15-46 

 

Nr postępowania: PN/76/18 
 

28  

w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu ważności zabezpieczenia 

przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy (aneksować jego 

ważność). 

XVI. ZAWARCIE UMOWY  

1. Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) na realizację zamówienia nastąpi w terminie                            

nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,                     

albo 15 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, w przypadku zamówień, 

których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10 dni,               

w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy,                           

cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum  

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

4. Umowa zostanie podpisana: przez Wykonawcę 

 – w siedzibie Wykonawcy, 

-  przez Zamawiającego – w siedzibie Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian na podstawie art. 

144 ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdzie Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy 

w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: 

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę, 

b) podwyższenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena 

netto, a cena brutto pozostanie niezmieniona, 

c) zmniejszenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena brutto, 

a cena netto pozostanie niezmieniona, 

d) przedłużenia terminu płatności, 

e) zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych, 
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f) zmiany przedmiotu zamówienia, nie powodującej rozszerzenia przedmiotu zamówienia 

określonego w SIWZ. 

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu zamówienia, dopuszcza się 

zmianę na nowy przedmiot zamówienia o tych samych, bądź lepszych parametrach w porównaniu z 

określonymi w SIWZ, w cenie nie wyższej lub niższej od podanej w ofercie Wykonawcy, przy czym 

Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego. 

g) w zakresie danych identyfikacyjnych Strony umowy, takich jak np. firma, adres, osoby 

upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące   wskazania Stron, 

h) zmiany terminu realizacji zamówienia: 

- poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące 

np. braku przygotowania pomieszczeń przez Zamawiającego 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

8. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych nie później niż w terminie 30 

dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazuje ogłoszenie  

o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

XVII. ŚRODKI 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 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w dziale VI ustawy Pzp 

jak dla postępowań dla których wartość jest równa lub przekracza  kwoty określonej  

w przepisach wykonawczych wydanych  na podstawie  art. 11  ust. 8 ustawy  Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. Z kolei na czynności na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp 

Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub 
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zaniechaniu czynności do której był on zobowiązany podstawie ustawy. 

XVIII. RODO 

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6  

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  

40-752 Katowice, ul. Medyków 16 (Centrum) 

• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Szpitala: iodo@gczd.katowice.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  Modernizacja infrastruktury ICT 

oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Bloku 

Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, Zakładu 

Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni endoskopii dla dzieci (II), numer postępowania PN/76/18, 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp”;   

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że przepisy 

nakładają obowiązek dłuższej archiwizacji dokumentacji na beneficjentów dotacji unijnych; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

• nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− 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. 

Uwaga: 

* Wyjaśnienie: 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. 

** Wyjaśnienie: 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. 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI 

Załącznik nr 1: Oferta przetargowa; 

Załącznik nr 2.: Specyfikacja asortymentowo-cenowa; 

Załącznik nr 3 i 3. 1: Parametry techniczne 

Załącznik nr 4: Wzór umowy;                                                                                                                                       

Załącznik nr 4.a: Wzór umowy powierzenia. 

Załącznik nr 5: Oświadczenie wykonawcy; 

Załącznik nr 6: Oświadczenie o tajności dokumentów. 

Załącznik nr 7: Wykaz dostaw 

Załącznik nr 8: Wykaz osób 

Załącznik nr 9: Jednolity Europejski Dokument Zamówień Publicznych (JEDZ); 


