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NR SPRAWY : DZP/ 07 /2020 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
(SIWZ) 

 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU ORAZ SERWISU DLA SYSTEMU MEDICUS ON-LINE ORAZ 

OPROGRAMOWANIA CZĘŚCI SZAREJ SYSTEMU FINUS 
dla SPZZOZ Szpital w Iłży 

 
 

 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W 
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R.  

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
(Dz. U. z 2018r., poz. 1986) tj. poniżej 214.000 euro 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA 30 PONUMEROWANYCH  STRON 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty 

nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iłża, maj 2020r. 
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I.  Nazwa, adres Zamawiającego i informacje dodatkowe 

 
Zamawiającym jest: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital  
w Iłży  
Adres: 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17 
Telefon: (48) 6163175 Email: szrilza@szpitalilza.com.pl 
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://szpitalilza.com.pl  , http://bip2.szpitalilza.com.pl  
Godziny urzędowania: od 7 25 do 15 00 
Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI :02 1050 1432 1000 0022 8167 9338 
NIP: 796 17 04 266; Numer REGON: 670902293 
 
Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  
1. eunijne@szpitalilza.com.pl    (dla korespondencji napływającej do zamawiającego).  
2. Skrytka ePUAP: /spzzozilza/unijne  (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 
3. http://szpitalilza.com.pl  , http://bip2.szpitalilza.com.pl (adres strony internetowej, na której 
umieszczane są dokumenty dotyczące niniejszego przetargu).  
 
Numer postępowania/  
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/07/2020 
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  , ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz 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  formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 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 lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP lub pocztę elektroniczną. 

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ.   

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty będą opisywać stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego).  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze 
zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz 

http://szpitalilza.com.pl/
http://bip2.szpitalilza.com.pl/
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
http://szpitalilza.com.pl/
http://bip2.szpitalilza.com.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://szpitalilza.com.pl  , http://bip2.szpitalilza.com.pl  oraz na 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

4. Szacunkowa wartości zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

III.   Opis przedmiotu zamówienia. 

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 przez okres min. 12 miesięcy. Wykonawca usługi wsparcia 
serwisowego jak i nadzoru autorskiego musi być producentem systemu lub autoryzowanym 
partnerem producenta oprogramowania. 

Wykonawca nadzoru oraz świadczący wsparcie w postaci usług serwisowych oprogramowania 
systemu Medicus On-Line będzie dotyczył w szczególności: 

- dostarczania nowych aktualizacji i wersji oprogramowania Medicus On – Line oraz „części szarej” 
systemu Finus wraz dokumentacją co zawiera udostępniana wersja oprogramowania, 

- informowania Zamawiającego o nowych aktualizacjach „części białej” Medicus On-Line i „części 
szarej” Finus, 

- uwzględniania zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, w tym także wytycznych 
NFZ oraz Ministerstwa Finansów, niosących konieczność modyfikacji programów użytkowych i 
wykonania niezbędnych, związanych z tym czynności systemowych mających na celu dostosowanie 
oprogramowania Medicus On-Line oraz oprogramowania „części szarej” (system Finus) do 
zmienionych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych,  

- trwałego (nieprzerwanego) zapewnienia dostępu do modułu E-Wuś automatycznego sprawdzania 
ubezpieczeń pacjentów;  

- trwałego zapewnienia dostępu do modułu komunikacji zawartego w oprogramowaniu Medicus On-
Line oraz w oprogramowaniu „części szarej” (system Finus);  

- bieżącego dostosowywania programu i dokumentacji do zmian w przepisach prawa, w tym także do 
wytycznych NFZ i Ministerstwa Finansów.  

- usuwania nieprawidłowości w działaniu oprogramowania Medicus On-Line oraz oprogramowania 
„części szarej” (system Finus); 

- usuwania niespójności oprogramowania bazo-danowego, będących wynikiem nieprawidłowego 
działania oprogramowania Medicus On-Line oraz oprogramowania „części szarej” (system Finus),  

- świadczenia usług serwisowych w siedzibie zamawiającego lub zdalnie za pomocą bezpiecznych 
dostępnych narzędzi dostępu zdalnego, 

- wszelkiego rodzaju konsultacji w zakresie: 

- nowych wersji produktu Medicus On-Line, oraz „części szarej” firmy Finus, 

- w eksploatacji produktu, 

- w administrowaniu systemami, optymalizacji, 

- działań programistycznych i wdrożeniowych dotyczących systemów Medicus On-Line, oraz „części 
szarej” Finus, 

- w zakresie tworzenia dokumentacji medycznej, rozliczeń i sprawozdawczości z NFZ,  

- w przypadku awarii systemu Medicus – OnLine oraz „części szarej” firmy Finus – wskazania 
rozwiązania zastępczego na czas usuwania zaistniałej awarii. 

http://szpitalilza.com.pl/
http://bip2.szpitalilza.com.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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- świadczenia pomocy telefonicznej przy bieżącej eksploatacji systemu w godzinach od 8:00 do 16:00 

- konsultacji przy realizacji zadań statutowych związanych m. in z: 

- generowaniem raportów, zestawień, rejestrów z systemów Medicus On-Line, oraz „części szarej” 
firmy Finus, 

- dostosowania oprogramowań do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, 

 

TRYB ZGŁASZANIA WYSTĄPIENIA DYSFUNKCJI  

1. Wykonawca będzie przyjmował Zgłoszenie serwisowe drogą komunikacji elektronicznej na 
wskazany adres mailowy.  Zgłoszenie będzie zawierać m.in. opis problemu/lokalizacją błędu, wersję 
aplikacji oraz system operacyjny niezbędny do podjęcia prac serwisowych.  

2. Zgłoszenie serwisowe realizowane drogą internetową uznaje się za dokonane z chwilą wpłynięcia 
do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego, na adres poczty elektronicznej 
podany w Zgłoszeniu Serwisowym – potwierdzenie wysyłane jest automatycznie.  

3. Jeżeli potwierdzenie nie dotrze w ciągu 15 minut od zarejestrowania Zgłoszenia, należy dokonać 
zgłoszenia telefonicznego pod wskazany numer, w Godzinach Roboczych w Dni Robocze.  

4. Zgłoszenie Serwisowe dokonane drogą telefoniczną wymaga podania przez przedstawiciela 
Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy przyjmującego zgłoszenie: imienia i nazwiska celem 
identyfikacji.  

5. W przypadku, gdy realizacja Zgłoszenia wymaga wyjazdu do siedziby Zamawiającego, Strony ustalą 
datę i godziny wykonania usługi. Koszt dojazdu ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający zostanie poinformowany pisemnie przez Wykonawcę o ustalonych przyczynach 
dysfunkcji celem uniknięcia w przyszłości podobnych zdarzeń.  

7. Strony zapewnią wzajemną współpracę na etapie testowania Systemu w warunkach rzeczywistych 
w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, które zmierza do eliminacji dysfunkcji Systemu.  

8. Realizację Zgłoszenia Serwisowego uznaje się za zakończoną z chwilą przywrócenia Stanu 
funkcjonalności Systemu.  

Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego: 

 a) 2 godziny dla stanu krytycznego,  

 b) 8 godzin dla awarii,  

 c) 12 godzin dla błędu,  

 d) 48 godzin dla usterki  

od momentu potwierdzenia Zgłoszenia Serwisowego w przypadku, gdy naprawa może być wykonana 
z wykorzystaniem zdalnego dostępu.  

POMOC TELEFONICZNA 

1. Pomoc Telefoniczna polega na świadczeniu pomocy telefonicznej dotyczącej bieżącej eksploatacji 
Systemu.  

2. Pomoc Telefoniczna dostępna jest pod numerem telefonu wskazanym przez Wykonawcę 

 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i 
wsparcia;  
72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania;  
72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika 
 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia  sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy. 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 
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1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP;  

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań 

1.3.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  
z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 
 
Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

1.  Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 
ustawy PZP: 

1) 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 2017r. poz. 1508) 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 2017 r. poz. 2344). 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP. 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu w na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub 
ust 5 pkt 1, 8 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. Regulacji o której mowa w zdaniu pierwszym nie 
stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyrok 
okres obowiązywania tego zakazu. 
 

Vb. Informacje dla Wykonawców: 

1. Informacje na temat podwykonawców 
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający nie wskazuje kluczowych części lub prac które winne być zrealizowane przez Wykonawcę 
osobiście (art. 36a ustawy PZP). 
3. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom Wykonawca zgodnie z treścią art. 36b 
ust. 1 ustawy PZP, zobowiązany jest część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć 
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podwykonawcy oraz firmę (nazwę) i siedzibę (adres) podwykonawcy wskazać  
w (JEDZ/ESPD) w części II/D, oraz w części IV/C (JEDZ/ESPD) ppkt. 10. 
4. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1  ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP 
zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenia zamówienia.  

 

2. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. 
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązane przedstawić 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, czyli zostają spełnione 
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia 
ten warunek . 
5. Brak podstaw wykluczenia będzie oceniany w stosunku do każdego z Wykonawców 
niezależnie.  
 
3. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP. 
 
1. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. V. ust. 
1 pkt 1.4. niniejszej SIWZ,  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów w szczególności przedstawiając  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP.  
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zdolnościach którego polega 
Wykonawca, 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:  
4.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
4.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1.  
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VI.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1.  W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V 
ust. 1  niniejszej SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). Jednolity 
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca 
zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

1.1  Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ, przy wykorzystaniu systemu dostępnego 
poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl lub poprzez inne dostępne 
narzędzia lub programowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego. 
1.2 W tym celu należy podjąć następujące kroki: 
a) ze strony internetowej https://www.szpitalilza.com.pl , na której udostępniony został SIWZ 
należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”, (załącznik nr 2 do SIWZ) zapisać go na twardym 
dysku,  
b) wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl 
c) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą”. Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy 
formularz wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca,  
d) zaimportować pobrany wcześniej plik,  
e) wypełnić formularz JEDZ (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza),  
f) dalej postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.5 SIWZ,  
1.3     Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania 
zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:  
 https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf 
1.4      Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) winno: 

a) zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu  

b) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia  

c) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)  

d) zostać złożone w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 
.xps, .odt. 

e) JEDZ składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – nie wymaga szyfrowania a 
jedynie postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 

  Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  
(w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa 
w rozdz. VI. ust. 1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca bądź Wykonawcy ubiegający się wspólne o 
udzielenie zamówienia nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

Zamawiający nie wymaga składania formularza JEDZ/ESPD dla podwykonawców, którym 
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia, Wykonawca ujawnia 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
https://www.szpitalilza.com.pl/
https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf


8 
Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

                                                                                DZP/07/2020 

 

jedynie w (JEDZ/ESPD) w części II/D, firmę (nazwa) i siedzibę (adres) podwykonawców 
uczestniczących w realizacji zamówienia oraz w części IV/C ppkt 10 (JEDZ/ESPD) części zamówienia 
które będą realizowane przy udziale podwykonawcy.  
 
2.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, stosownie do treści rozdz. Vb ust. 3 
pkt 1 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia -  
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także 
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.  

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przed udzieleniem zamówienia, na 
wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, 
przedłoży aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty lub oświadczenia: 
       
3.1.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
 

Należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawa autorskie do systemu Medicus On-Line firmy 
Atende Medica oraz części administracyjnej firmy Finus (programy kadrowe, księgowe, środki trwałe, 
magazyn, elektroniczny obieg dokumentacji) lub dokumenty potwierdzające bycie autoryzowanym 
partnerem producenta oprogramowania 
 
3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
 
 
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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;  

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
  

 Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia Zmawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. 
VI ust. 3.2  pkt a niniejszej SIWZ. 

 
3.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia: 
 
a. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania  określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, 
zezwolenia lub licencji  

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej Wykonawca zamiast dokumentów, o których mowa w:  
1) pkt 3.2.a) - 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  
2) pkt3.2.b)-d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1.1. i pkt 4.1.2.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1.2.a), powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
4.3. 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 pkt 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach 
określonych w pkt 4.4.2. 
4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
4.5 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający 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 2017r. 
poz. 570 oraz z 2018r. poz. 1000, 1544, 1669), a Wykonawca wskazał w ofercie dokumenty którymi 
dysponuje Zamawiający lub adres pod którym można je pozyskać. 
4.6 Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszelkich 
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. 
4.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
http://szpitalilza.com.pl   , http://bip2.szpitalilza.com.pl  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności (wraz z informacją, iż członkowie grupy 
kapitałowej złożyli odrębne oferty w danym postępowaniu ) lub braku przynależności do tej samej 
grup/y kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2018r poz. 798) i złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w 
przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 w/w ustawy poprzez grupę kapitałową 
rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 i złożeniu odrębnych ofert lub ofert częściowych może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
UWAGA  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności 
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

http://szpitalilza.com.pl/
http://bip2.szpitalilza.com.pl/
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4.8 W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 
4.9 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. ust. 1 – 2 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub złożone przez 
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta 
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal  ( skrytka ePUAP: /spzzozilza/unijne) oraz poczty elektronicznej  
eunijne@szpitalilza.com.pl    

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

- Hubert Wasila – 605 972 103, e-mail: hwasila@szpitalilza.com.pl  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP.  Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (formularze 
dostępne są pod następującym linkiem:  
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia ). 
4. 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 mini Portalu oraz Regulaminie ePUAP.  
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.   
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.  
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini Portalu oraz stanowi załącznik do 
niniejszej SIWZ.   
8. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod 
adresem: www.szpitalilza.com.pl ; bip2.szpitalilza.com.pl 
9. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 
dokumentów, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (formularze są 
dostępne pod  linkiem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz  udostępnionego przez 
mini Portal (Formularze do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem  Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: eunijne@szpitalilza.com.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
mailto:hwasila@szpitalilza.com.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
http://www.wss.com.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowieniaj
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
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11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  
składane są 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 email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
12. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje 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. 
13. Przekazane drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone  
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu . 
14. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w 
trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dla swej skuteczności powinny zostać 
złożone  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przed 
upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 
15. W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 
1 ustawy Pzp, a także w przypadku zgody na poprawienie omyłki, o której mowa  
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, wystarczające jest ich przesłanie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia: 17 lutego 2020 roku 
 
16.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu wskazanego powyżej lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

16.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku. 

16.3.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której 
zamieścił SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

16.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej na której 
zamieścił SIWZ. 

16.5. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

16.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w 
następujących wysokości: 2 700,00 zł /słownie: dwa tysiące siedemset złotych/ 

2. Wadium może być wniesione w: 

2.1 pieniądzu; 
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2.2 poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3 gwarancjach bankowych; 

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110, 
650, 1000 i 1669).  

 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Bank Śląski nr rachunku 70 1050 
1432 1000 0022 8167 9957, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu DZP/07/2020 „ 
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 niniejszej SIWZ, przed 
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 
termin składania ofert). 
3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

5.1 pieniężnej – zostało wniesione przelewem na nr konta podany w pkt. 3  ; 

5.2 Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej 
opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej 
powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony 
przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe 
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą. 

4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP. 

 

IX.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

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 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. 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. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Wykonawca składa ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
mini Portalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
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2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część powinna być sporządzona  
w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, 
.xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini Portal. Ofertę należy złożyć  
w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia  skanu oferty opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018, poz. 419), jeśli Wykonawca w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczc iwej konkurencji, które wykonawca zastrzegł jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem  polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku, archiwum (ZIP). 
5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 
odtajnieniem. 
6. 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. 
7. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do 
jednego pliku archiwum (ZIP). 
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
9. Wykonawca po upływie terminu do skradania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 
10. Wykonawca składa ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
siwz. 
11. Wykonawca może przygotować własny formularz oferty, jednak jego treść musi zawierać 
wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje. 
12. Wszelkie inne dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14. Ofertę należy przygotować w oparciu o wymagania określone w SIWZ. 
15. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
16. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy 
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dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej przez notariusza w postaci dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionego przez osoby 
do tego upoważnione. 
17. zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i 
dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie. 
18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
19. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. 
20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 
które każdego z nich dotyczą. 
21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
22. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
23. 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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 

Zawartość oferty.  

1. Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
2. oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP i spełnia warunki udziału w 
postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym - wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w 
przedmiotowym postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ w formie zgodnie z rozdz. VI. SIWZ. 
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w 
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenia składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia winny potwierdzać 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia. 
3. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca 
(art. 22a ustawy PZP), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1) ustawy PZP, iż nie podlega 
wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP - w zakresie 
tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ -  
w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) - wzór oświadczenia wraz z 
informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi załącznik nr 2 
do SIWZ, 
4. Zamawiający nie wymaga składania formularza JEDZ/ESPD dla podwykonawców, którym 
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia, Wykonawca ujawnia 
jedynie w (JEDZ/ESPD) w części II/D, firmę (nazwa) i siedzibę (adres) podwykonawców uczestniczących 
w realizacji zamówienia oraz w części IV/C ppkt 10 (JEDZ/ESPD) części zamówienia które będą 
realizowane przy udziale podwykonawcy.  
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5. Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być dołączone do oferty: 
a) Wypełniony formularz oferty  stanowiący załącznik nr 1 do siwz ; 
b) wypełniony formularz cenowy/specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia 
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr od 1 do 8 formularza oferty (w 
częściach w których Wykonawca składa ofertę); 
c) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a PZP w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca 
składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia; 
d) dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy o ile nie jest on dostępny w 
publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy 
Wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne 
w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia 
tłumaczenia dokumentu na język polski; 
e) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres 
umocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomocnika w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie; 
f) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 
u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w 
Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę 
regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę 
spółki cywilnej. 
6. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia: 
a) wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w 
pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki 
oraz wszystkich wspólników. 
b) określenie zakresu pełnomocnictwa, 
c) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. 
7. w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 
ust. 3 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
8. dowód wniesienia wadium. 
9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w 
trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. SP ZZOZ-Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 ,27-100 Iłża pokój nr 104 

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 22 maja 2020 roku do 

godz. 11 : 00  Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 

wykonawców na miniPortalu. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
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4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17, 27-100 Iłża  w dniu 22 maja 2020 

roku o godz. 11 : 30 

6. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu oraz zostanie dokonane poprzez odszyfrowanie i otworzenie za pomocą klucza 

prywatnego. 

7. Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie znarowienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące cen oraz innych kryteriów oceny ofert zawartych w 

ofertach. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
- ceny zawartej w ofertach oraz inne kryteria. 
 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do siwz ,łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 
zamówienia, o której mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym 
w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca winien skalkulować 
całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę ewentualne 
zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zaoferowana cena nie może ulec 
podwyższeniu. 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
Ustawy o podatkach i usługach oraz podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki 
podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami będzie potraktowane jako błąd w obliczeniu 
ceny i spowoduje odrzucenie oferty. 
7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
8. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający: 
9.1. poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe; 
9.2. poprawi  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;  
9.3. zgodnie z art. 90 ustawy PZP wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień, jeżeli 
zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydaje się rażąco niskie w stosunku  do  przedmiotu  
zamówienia  i  budzą  wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu  
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zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami określonymi  przez  Zamawiającego   lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 
 

 

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

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną  
w punktach z uwzględnieniem następujących  kryteriów oceny: 

1.1  „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

1.2 „Termin Płatności” – G. 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa 

brutto 
60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60 pkt 

                            Cena badanej oferty 

Termin 
płatności 

40% 40 

Minimalny wymagany termin płatności min 30 dni – 0 pkt 

maksymalny  termin płatności  60 dni – 40 pkt 

pomiędzy 30 dni  a 60 dni proporcjonalnie 

RAZEM 100% 100  

 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

G- punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności ”. 

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 
łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 
opisanego w tabelach powyżej. Cena jednostkowa winna zawierać rozliczenie wszystkich kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę związanych z dostawą z uwzględnieniem rabatów i upustów. Cena 
jednostkowa leków refundowanych nie może być wyższa  od ceny urzędowej zbytu leku, powiększonej 
o marżę nie większą niż urzędowa marża hurtowa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych. 

5. Ocena punktowa w kryterium „termin płatności” dokonana zostanie na podstawie 
zadeklarowanego terminu płatności w Formularz oferty – załącznik nr 1 do siwz i przeliczona według 
wzoru opisanego w tabeli powyżej. 
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W przypadku braku danych dotyczących terminu płatności Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaoferował minimalny wymagany przez Zamawiającego termin płatności i skutkować będzie 
przyznaniem w tym kryterium oceny ofert "0 punktów".  

 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, pod warunkiem przedłożenia przez 
Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów lub oświadczeń, stosownie do treści rozdz. 
VI ust. 3 SIWZ. 

8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych.  (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

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

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Wykonawcy 
zobowiązani są 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 współpracy (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ nie podlegają 
negocjacjom. 

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

6. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania osoby upoważnionej do kontaktów 
 z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy i podania jej danych teleadresowych, tj. 
e-mail, numeru telefonu.  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia . 

 



19 
Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

                                                                                DZP/07/2020 

 

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

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. 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 powyżej 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. 

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: 

1. Administrator  
Administratorem danych osobowych jest Samodzie lny Publ iczny Zespół  Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Szpita l  w I łży  u l.  Bod zentyńska 17, 27 -100  IŁŻA  
2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych: 
Samodzie lny  Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej  Szpital  w I łży,  przy  ul.  
Bodzentyńskie j  17,  27 -100 I łża  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane 
kontaktowe: adres poczty elektronicznej: iod@szpitalilza.com.pl 
3. Cele przetwarzania danych osobowych: 
Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej 
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego nr DZP/ 07/2020 
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są 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. 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:  

Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, 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. 
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7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: 

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w 
przepisach RODO oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 

8. Prawo do wniesienia skargi: 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 
RODO. 

9. Obowiązek podania danych  

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

 

XVII. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty 

2. Załącznik nr 2– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu w formie JEDZ - XML 

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy wraz z załącznikami 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

FORMULARZ OFERTOWY – nr sprawy DZP/07/ 2020  

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  

Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży  

ul. Bodzentyńska 17 

27-100 Iłża 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU ORAZ SERWISU DLA SYSTEMU MEDICUS ON-LINE ORAZ 
OPROGRAMOWANIA CZĘŚCI SZAREJ SYSTEMU FINUS  dla SZZOZ Szpital w Iłży 

 

1)  DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 

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

Wykonawca/Wykonawcy:……..……………………………….………….……….…………….………………………………………....…. 

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

Adres:………………………………………………………………………………………..……..……..……..……………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………................................….... 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  

tel./faks …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…  

adres skrzynki EPUAP…………………...............................................…………………………………………….. 

adres poczty elektronicznej:…………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  

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

 

 

2) ŁĄCZNA CENA OFERTOWA : 

 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*: 

 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN 
………………………………………….(słownie:……………
….) 

Oferowany termin płatności  (minimum 30 
dni/ max 60 dni) 

 

……………… dni (słownie: 
……………………………..........) 

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 

 

 3. OŚWIADCZENIA: 

1) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 

2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z 
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tym dniem); 

5) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie liczonym od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 

6) Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, 
aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego). 

 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 
.............................................................................................................................................................. 

e-mail: ………...……........………….…………………..……....…. 

tel./fax: .....................................................………..; 

 

 

B. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO: 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1 

 

 
 
 

                                                 

1  W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

JEDZ 

 

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ/xml) zamieszczone zostało na stronie 
internetowej zamawiającego w formie oddzielnego pliku, a instrukcja pobrania opisana w rozdziale 
VI SIWZ. 
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Projekt UMOWA  
 
zawarta w dniu [...] w Iłży pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, z siedzibą przy ul. 
Bodzentyńskiej 17, 27 – 100 Iłża, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000068961, zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym 
przez:  
 […] 
[…] 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a  
* firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
* podmiotami działającymi wspólnie : 
a) firmą […]z siedzibą w .[…], przy ul. .[…],  zarejestrowaną w […]. 
reprezentowaną przez: 
[…]. 
[…] 
b) firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […] 
reprezentowaną przez: 
[…] 
[…] 
 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”*/”WYKONAWCAMI”*,  
zwani dalej łącznie „ STRONAMI” 
 
* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie […] 
* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 
* niepotrzebne skreślić 
 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sprawa nr DZP/07/2020), w trybie przepisów 

Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarta została umowa następującej treści: 

§ 1.  

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi nadzoru oraz usługi 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). 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu. 

3. Integralną część Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta. 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wzór umowy  – nr sprawy DZP/ 07/ 2020 
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§ 2 .  

Termin realizacji umowy, warunki realizacji umowy 

1.Termin realizacji umowy – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 

2. Wykonawca usługi wsparcia serwisowego jak i nadzoru autorskiego jest  producentem systemu / 

autoryzowanym partnerem producenta oprogramowania. 

 

§3.  

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest ………. nr tel. sł. …………….. 

 

§4.  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca nadzoru oraz udzielający wsparcia w postaci usług serwisowych oprogramowania 

systemu Medicus On-Line będzie świadczył usługi w zakresie: 

- dostarczania nowych aktualizacji i wersji oprogramowania Medicus On – Line oraz „części szarej” 

systemu Finus wraz dokumentacją co zawiera udostępniana wersja oprogramowania, 

- informowania Zamawiającego o nowych aktualizacjach „części białej” Medicus On-Line i „części 

szarej” Finus, 

- uwzględniania zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, w tym także wytycznych 

NFZ oraz Ministerstwa Finansów, niosących konieczność modyfikacji programów użytkowych i 

wykonania niezbędnych, związanych z tym czynności systemowych mających na celu dostosowanie 

oprogramowania Medicus On-Line oraz oprogramowania „części szarej” (system Finus) do 

zmienionych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych,  

- trwałego (nieprzerwanego) zapewnienia dostępu do modułu E-Wuś automatycznego sprawdzania 

ubezpieczeń pacjentów;  

- trwałego zapewnienia dostępu do modułu komunikacji zawartego w oprogramowaniu Medicus On-

Line oraz w oprogramowaniu „części szarej” (system Finus);  

- bieżącego dostosowywania programu i dokumentacji do zmian w przepisach prawa, w tym także do 

wytycznych NFZ i Ministerstwa Finansów.  

- usuwania nieprawidłowości w działaniu oprogramowania Medicus On-Line oraz oprogramowania 

„części szarej” (system Finus); 
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- usuwania niespójności oprogramowania bazo-danowego, będących wynikiem nieprawidłowego 

działania oprogramowania Medicus On-Line oraz oprogramowania „części szarej” (system Finus),  

- świadczenia usług serwisowych w siedzibie zamawiającego lub zdalnie za pomocą bezpiecznych 

dostępnych narzędzi dostępu zdalnego, 

- wszelkiego rodzaju konsultacji w zakresie: 

- nowych wersji produktu Medicus On-Line, oraz „części szarej” firmy Finus, 

- w eksploatacji produktu, 

- w administrowaniu systemami, optymalizacji, 

- działań programistycznych i wdrożeniowych dotyczących systemów Medicus On-Line, oraz „części 

szarej” Finus, 

- w zakresie tworzenia dokumentacji medycznej, rozliczeń i sprawozdawczości z NFZ,  

- w przypadku awarii systemu Medicus – OnLine oraz „części szarej” firmy Finus – wskazania 

rozwiązania zastępczego na czas usuwania zaistniałej awarii. 

- świadczenia pomocy telefonicznej przy bieżącej eksploatacji systemu w godzinach od 8:00 do 16:00 

- konsultacji przy realizacji zadań statutowych związanych m. in z: 

- generowaniem raportów, zestawień, rejestrów z systemów Medicus On-Line, oraz „części szarej” 

firmy Finus, 

- dostosowania oprogramowań do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, 

 

§5.  

Tryb zgłaszania dysfunkcji systemu 

1. Wykonawca będzie przyjmował Zgłoszenie serwisowe drogą komunikacji elektronicznej na adres 

mailowy……………………  Zgłoszenie będzie zawierać m.in. opis problemu/lokalizacją błędu, wersję 

aplikacji oraz system operacyjny niezbędny do podjęcia prac serwisowych.  

2. Zgłoszenie serwisowe realizowane drogą internetową uznaje się za dokonane z chwilą wpłynięcia 

do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego, na adres poczty elektronicznej 

podany w Zgłoszeniu Serwisowym – potwierdzenie wysyłane jest automatycznie.  

3. Jeżeli potwierdzenie nie dotrze w ciągu 15 minut od zarejestrowania Zgłoszenia, należy dokonać 

zgłoszenia telefonicznego pod numer…………………………….., w Godzinach Roboczych w Dni Robocze.  

4. Zgłoszenie Serwisowe dokonane drogą telefoniczną wymaga podania przez przedstawiciela 

Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy przyjmującego zgłoszenie: imienia i nazwiska celem 

identyfikacji.  

5. W przypadku, gdy realizacja Zgłoszenia wymaga wyjazdu do siedziby Zamawiającego, Strony ustalą 

datę i godziny wykonania usługi. Koszt dojazdu ponosi Wykonawca. 
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6. Zamawiający zostanie poinformowany pisemnie przez Wykonawcę o ustalonych przyczynach 

dysfunkcji celem uniknięcia w przyszłości podobnych zdarzeń.  

7. Strony zapewnią wzajemną współpracę na etapie testowania Systemu w warunkach rzeczywistych 

w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, które zmierza do eliminacji dysfunkcji Systemu.  

8. Realizację Zgłoszenia Serwisowego uznaje się za zakończoną z chwilą przywrócenia Stanu 

funkcjonalności Systemu.  

Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego: 

 a) 2 godziny dla stanu krytycznego,  

 b) 8 godzin dla awarii,  

 c) 12 godzin dla błędu,  

 d) 48 godzin dla usterki  

od momentu potwierdzenia Zgłoszenia Serwisowego w przypadku, gdy naprawa może być wykonana 

z wykorzystaniem zdalnego dostępu.  

§6. 

Pomoc telefoniczna 

1. Pomoc Telefoniczna polega na świadczeniu pomocy telefonicznej dotyczącej bieżącej eksploatacji 

Systemu.  

2. Pomoc Telefoniczna dostępna jest pod numerem telefonu ……………………. 

§ 7.  

Potencjał Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,  

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

 

§8.  

Wartość umowy, zapłata ceny 

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ………….. (słownie: ………. złotych), w tym należny podatek ……% 

VAT i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Zapłata ceny za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana w formie comiesięcznego 

abonamentu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze lub 

rachunku w terminie ………….. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

3. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich. 
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4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 2, przez Zamawiającego, 

Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§9.  

Zmiana stron umowy 

Zmiana Wykonawcy lub wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w 

formie pisemnej. 

 

§10.  

Opóźnienie wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w §5 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 3 % wartości brutto Umowy za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 30% wartości brutto Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w część z winy Wykonawcy 

w przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 4 i 5 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 

usługi do dnia odstąpienia od umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

§11.  

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są 

 w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 12.  

Prawo właściwe, język, zmiany umowy 

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię 

udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny. 

2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

5. Dopuszcza się następujące zmiany do umowy: 

1) ceny jednostkowe netto mogą ulec zmianie (na wniosek Wykonawcy) po upływie roku 

obowiązywania umowy: 

a) o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania 

umowy, 

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa- stawka podatku VAT 

zmienia się od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, 

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

2) Zmiany o których mowa ppkt. 1 lit. c i d będą dopuszczalne w przypadku jeżeli Wykonawca 

udowodni, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 

3) Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe Stron umowy. 

6. Zmiany dokonane w naruszeniach ust. 3,4,5 niemniejszego paragrafu są nieważne. 

 

§13.  

Egzemplarze umowy 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

 

Akceptuję pod względem finansowym 
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………………………………………… 

Główny Księgowy 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 
 

 
Sporządził: Hubert Wasila 
 


