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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
tel/fax (48) 368 17 01 / (48) 368 17 19 

e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl 
  

Znak postępowania: DZP-09-2021 Iłża, 31.12.2021 r. 
 
 
 
 
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość 
zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. 
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”. 
 
 

 
SPECYFIKACJA 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

zwana dalej „SWZ” 
   

„ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU ORAZ SERWISU DLA SYSTEMU MEDICUS ON-LINE ORAZ 
OPROGRAMOWANIA CZĘŚCI SZAREJ SYSTEMU FINUS 

DLA SPZZOZ SZPITAL W IŁŻY” 
  
 
 
Kod CPV: 
72000000-5 - Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe 
i wsparcia  
72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania.   
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów  
72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania 
  
  
 
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka  organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia, w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Podmioty 
występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Dane Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, 
ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża 
adres email do korespondencji: eunijne@szpitalilza.com.pl 
tel/fax (48) 368 17 01, (48) 368 17 19; godziny pracy: 7:25-15:00 
adres strony internetowej: https://www.szpitalilza.com.pl/ 
skrytka ePuap: /spzzozilza 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
http://bip2.szpitalilza.com.pl/index.php?id=418 
NIP: 796 17 04 266; Numer REGON: 670902293 
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

 
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMÓWIENIA, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: http://bip2.szpitalilza.com.pl/index.php?id=418 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana dalej 
SWZ, oznaczone jest   znakiem   DZP-09-2021. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach      
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
 

III. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
ustawą Pzp.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.   

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 ustawy Pzp.    

4. Zamówienie finansowane jest ze środków krajowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.   
9. Zamawiający  stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie stosunku pracy co najmniej 50% osób (przy czym nie mniej niż 5 osób) 
wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia:  
1) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r., 

poz. 2019 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp;  
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania   informacji   oraz   wymagań   technicznych dla dokumentów   
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elektronicznych    oraz    środków    komunikacji    elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452);  

3) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415);  

4) obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 roku 
w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości 
w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 11);  

5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740);  
6) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 

r., poz. 1913);  
 

IV. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

usługa nadzoru oraz usługa wsparcia serwisowego części białej systemu Medicus On-Line firmy 
Atende Medica oraz części administracyjnej firmy Finus (programy kadrowe, księgowe, środki 
trwałe, magazyn, elektroniczny obieg dokumentacji). 
Realizacja serwisu będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 
Wykonawca usługi wsparcia serwisowego jak i nadzoru autorskiego musi być producentem 
systemu lub autoryzowanym partnerem producenta oprogramowania. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:   
72000000-5 - Usługi informatyczne, konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe 
i wsparcia  
72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania.   
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów  
72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych.  
6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.  
   

V. WIZJA  LOKALNA  
 Zamawiający nie przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.  

 

VI. PODWYKONAWSTWO  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).   
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

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

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) 
tych podwykonawców.  
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VII. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: od daty zawarcia Umowy do 31.12.2022 r. 
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze  

Projektowanych postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.  
  

VIII. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTEPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu.  

2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy 
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności  jest krótszy  
to w tym okresie  zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu: usługa 
nadzoru oraz usługa wsparcia serwisowego części białej systemu Medicus On-Line firmy 
Atende Medica o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda 
wraz z potwierdzeniem, że usługi te zostały zrealizowane  należycie.  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – 
nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców.  

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.  
 

IX. PODSTAWY  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA    
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  
1) w art. 108 ust. 1 Pzp.;  
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Pzp., tj.:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury;  

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 



5 
 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;  

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia 
lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.   
 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;  

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:  
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik 
nr 4 do SWZ;  

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

3) wykaz dostaw usług stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających 
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy -  
załącznik nr 5 do SWZ;  
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4) aktualny dokument potwierdzający posiadanie praw autorskich do szpitalnego systemu 
informatycznego Medicus On-line lub autoryzację właściciela majątkowych 
praw autorskich do systemu Medicus On-line, z której wynika, że Wykonawca 
jest uprawniony do świadczenia usług opieki serwisowej oraz do dostarczania usługi 
dostępu do nowych wersji oprogramowania.  

5) dokument potwierdzający posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku 
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp 
do tych środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność.  

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  
 

XI. POLEGANIE  NA ZASOBACH INNYCH  PODMIOTÓW  
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.  
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 3 do SWZ.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby 
nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby.  

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X 
ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie 
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.  
 

XII. INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  WSPÓLNIE  UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJA)  

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

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.  

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
 

XIII. SPOSÓB  KOMUNIKOWANIA  ORAZ  WYJAŚNIENIA  TREŚCI SWZ  
1. Komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie 

przy użyciu następujących środków:  
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
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2) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /spzzozilza/eunijne,   
znajdującej się na platformie ePUAP pod adresem 
https://epuap.gov.pl/wps/portal,  

3) poczty elektronicznej na adres e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl   
Zamawiający zaleca, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z wyjątkiem 
złożenia oferty) odbywała się w niniejszym postępowaniu za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp 
do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz Formularza komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i   oświadczeń   oraz   informacji   przekazywanych   
przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie 
ePUAP.  

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za   pośrednictwem   dedykowanych   formularzy do: 
złożenia, zmiany wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania danych w formatach dopuszczonych 
przepisami prawa, czyli Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2247).  

6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie plików w formatach danych .pdf oraz w przypadku 
kompresji (zmniejszenia objętości plików) .zip. 

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub ID postępowania lub nr referencyjnym 
postępowania   

8. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 
datę ich przekazania na adres skrzynki ePUAP lub datę wpływu na ww. adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania 
wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).  

9. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności w zakresie składania 
oświadczeń,   zawiadomień   oraz    przekazywanie    informacji    odbywa    się    elektronicznie 
za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego 
formularza nie może być szyfrowana.  

10. Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
adres e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl .  

11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
mogą być składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń  lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 
za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 10 adres e-mail.  

12. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
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innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).   
 

XIV. OPIS  SPOZOSBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT   ORAZ WYMAGANIA  FORMALNE  
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  

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

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ 
(jeżeli dotyczy); 
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 
(jeżeli dotyczy).   

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu 
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.    

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (czyli w postaci 
elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym z kwalifikowanym 
certyfikatem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem zaufanym 
lub elektronicznym podpisem osobistym, (za pomocą e-dowodu osobistego z certyfikatem 
podpisu osobistego), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym 
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. W takim wypadku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez mocodawcę lub notariusza, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.).  

8.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny.  

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 
ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, 
że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.   

10. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na miniPortalu, posiadać konto 
użytkownika ePUAP i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy 
rozwiązania informatycznego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/  
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11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie miniPortal 
(https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia) kliknąć formularz: „Formularz do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty 
oraz jej ponownym złożeniu.  

12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się 
wraz z tłumaczeniem na język polski.  

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem zapisu art. 261 
ustawy Pzp. 
 

XV. SPOSÓB  OBLICZENIA  CENY  OFERTY  
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

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

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 
umowy określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym 
postępowaniu wynosi 23%.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 

w trakcie realizacji zamówienia.  
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 
lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, 
Wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

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

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

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

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

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 
W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować 
treść formularza.    
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XVI. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM  
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.  

 
XVII. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.02.2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania 
ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą.  
 

XVIII. SPOSÓB I  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT  
1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 10.01.2022 r. do godziny 12.00 
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania czynności złożenia 

oferty za pośrednictwem miniPortal.  
3. Otwarcie ofert następ w dniu 10.01.2022 o godzinie 12.30  
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.   

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:   
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;   

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
 

XIX. OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT WRAZ Z PODANIEM  WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU  OCENY OFERT    

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert:  
cena brutto oferty   -     60%   

termin płatności -     20%  

czas usunięcia awarii  -     20%   

gdzie 1% = 1 pkt   

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.   

  
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:  

 
1) Kryterium – cena ( C)   

         cena najniższa spośród ofert nieodrzuconych    
C = ------------------------------------------------------- x 
60pkt                          

cena oferty badanej    
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2) Kryterium – termin płatności - TP   
Minimalny dopuszczalny termin płatności – 30 dni liczone od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzającej wykonanie usługi   
Gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie i zaoferuje termin płatności   

1) 30 dni – otrzyma 0,00 pkt  

2) 40 dni – otrzyma 5,00 pkt   

3) 45 dni – otrzyma 10,00 pkt   

4) 50 dni – otrzyma 15,00 pkt   

5) 60 dni – otrzyma 20,00 pkt   

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu płatności krótszego niż 30 dni skutkować 
będzie  odrzuceniem oferty. Brak informacji o terminie płatności w Formularzu ofertowym oznacza, 
że Wykonawca zaoferował termin minimalny tj. 30 dni.   

3) Kryterium – czas usunięcia awarii - A   

Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu usunięcie awarii w czasie: od 8 godzin do 36 godzin, 
licząc od momentu upływu czasu reakcji serwisu Wykonawcy.    

Gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie i zaoferuje czas usunięcia awarii:   

1)  36 godzin – otrzyma 0,00 pkt  

2)  24 godziny – otrzyma 5,00 pkt   

3)  16 godzin – otrzyma 10,00 pkt   

4)    8 godzin – otrzyma 20,00 pkt   

 

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę czasu usunięcia awarii dłuższego niż 36 godzin 
roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty. Brak informacji o wyborze czasu usunięcia awarii 
w Formularzu ofertowym oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny 36 godzinny  roboczych 
czas usunięcia awarii.    

Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, 
liczonej wg wzoru:  O (ocena) =  C + TP + A   
Łączna punktacja.    
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: cen ofertowa brutto, termin płatności 
i czas usunięcia awarii.   

3. Jeżeli w postępowaniu  nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez zamawiającego ofert dodatkowych.    

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Jeżeli złożono ofertę, 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.    
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6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą.  

 
XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża. 

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZZOZ Szpital w Iłży jest Pan Mateusz Szczypior, 
e-mail: iod@szpitalilza.com.pl,. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer DZP-09-2021, 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w którym wartość zamówienia nie przekracza 
wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

7. 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; 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
c) 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. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

11. 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. 
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XXI. INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH, JAKIE  POWINNY BYĆ  DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.  

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.  

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

    
XXII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY  
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Projektowane Postanowienia Umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.  

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

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze 
Projektowane Postanowienia Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.  

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

XXIV. POUCZENIE  O ŚRODKACHI  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.   

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy;  
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ 
na stronie internetowej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony 
w pkt 1).  

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

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  

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

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

  
XXV. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  

Załącznik nr 1  Formularz Ofertowy  

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3  Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy  

Załącznik nr 4  Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej  

Załącznik nr 5  Wykaz usług  
Załącznik nr 6  Wzór umowy  
Załącznik nr 7  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  
Załącznik nr 8  Wzór oświadczenia  dla Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia  
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