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Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi oraz 

w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu 

reprezentowany przez p. Ewę Giza – Dyrektora Szpitala 

ul. Kańsko 1 

78-520 Złocieniec 

Tel.: 94-36-71-222 

NIP:253-00-98-261 

Regon:330086948 

e-mail:szpitalkansk@pro.onet.pl 

Adres strony internetowej:www.szpitalkansk.4bip.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przepisu art. 132 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają 

przepisy ustawy Pzp.  

3. Informacje dodatkowe 

3.1. Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 257 pkt 1 ustawa 

Pzp.) 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3.3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

3.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 

których mowa w art. 94 oraz Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. 

3.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z 

art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk, pod numerem postępowania nadanym przez 

Zamawiającego. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: w formie elektronicznej opatrzonej  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wg zasad wskazanych w ustawie Pzp oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy. 

3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu. 

4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. logując na Platformie, akceptuje 

warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk, oraz uznaje go za wiążący. 

5. Wszystkie zmiany i wyjaśnienia dokumentacji na etapie od ogłoszenia postępowania do otwarcia ofert Zamawiający 

przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy. 

mailto:szpitalkansk@pro.onet.pl
http://www.szpitalkansk.4bip.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk


3 
  

 

Tytuł projektu: : e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: 

 Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych 

 dla pacjentów 
 

 

6. Wyjaśnienia treści SWZ 

6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

6.2. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przesłać za pośrednictwem Platformy. 

6.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później 

niż na 14 dni przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

6.4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 6.3. 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

6.5. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt.6.3., przedłuża termin składania ofert 

o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi 

do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

6.6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 6.5., nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

6.7. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

6.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie (wyjaśnienie) Zamawiającego. 

7. Zmiany  Specyfikacji Warunków Zamówienia 

7.1. Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 

7.2. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

7.3. Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

7.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści tę informację na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

9. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się zamawiającego z wykonawcami niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w 

Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów dziedzinowych 

Zamawiającego do przetwarzania EDM zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

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

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

osi PO PC, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Dostosowanie systemów będzie 

obejmowało: 

2.1. Rozbudowa /dostawa Systemów dziedzinowych 

2.2. Dostosowanie i integracja systemów dziedzinowych Zamawiającego z Systemem Informacji Medycznej zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Centrum e-Zdrowia w zakresie wymiany dokumentów elektronicznych z 

systemami centralnymi w zakresie:  

a) Elektronicznej Dokumentacji Medycznej  

b) Zdarzeń medycznych  

c) e-skierowania  

d) e-recepty 

e) e-zwolnienia  

2.3. Dostosowanie i integracja systemów dziedzinowych Zamawiającego w zakresie wymiany danych z Platformą e-

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

dla pacjentów” zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ w zakresie usług:  

a) e-EDM  

b) e-Rejestracja  

c) e-Analizy  

2.4. Dostawa systemu Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z bezterminowymi 

licencjami płatnymi jednorazowo na użytkowanie systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i 

pozafunkcjonalne określone w SWZ.  
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2.5. Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną 

liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach 

zamówienia oraz migracja danych z bazy danych Systemu obecnie użytkowanego przez Zamawiającego.  

2.6. Dostawa oprogramowania systemowego niezbędnego do działania dostarczanych systemów.  

2.7. Dostawa certyfikatów niezbędnych do działania systemu w szczególności do wymiany danych w ramach SIM i 

do podłączenia do Węzła Krajowego.  

2.8. Migracja danych z obecnie użytkowanych systemów FK i Kadry i Płace w zakresie niezbędnym do zachowania 

ciągłości działania Zamawiającego. 

2.9. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie informatycznym 

wskazanym przez Zamawiającego.  

2.10. Dostarczenie dokumentacji testowej (Plan testów, scenariusze i przypadki testowe) dla dostarczanego 

oprogramowania 

2.11. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych, integracyjnych, wydajności oraz bezpieczeństwa  

2.12. Szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania 

bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów  

2.13. Dostarczenie dokumentacji wymaganej w SWZ  

2.14. Udzielenie gwarancji na dostarczone oprogramowanie 

3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ. 

4. Zamawiający informuje, iż zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego pod nazwą „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla 

pacjentów” w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 

5. Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą 

wykonywane w czynnych oddziałach szpitalnych i poradniach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 

Złocieńcu rozmieszczonych w 4 zakładach leczniczych zgodnie z Rejestrem Podmiotów Wykonujących działalność 

leczniczą. 

6. Zakłady lecznicze - lokalizacje: 

6.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szpital 

Specjalistyczny w Złocieńcu, ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec – Szpital. 

6.2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szpital 

Specjalistyczny w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 11, 78-500 Drawsko Pomorskie, 

6.3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szpital 

Specjalistyczny w Złocieńcu, ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin, 

6.4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Szpital 

Specjalistyczny w Złocieńcu, ul. Drawska 3, 78-150 Łobez, 

7. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów realizowane są w ramach umowy na świadczenia zdrowotne finansowane ze 

środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zamawiający posiada następujące rodzaje umów:  

7.1. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

a) Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych – Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 

b) Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych (Drawsko Pomorskie) 

c) Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom 

referencyjny (Drawsko Pomorskie), 

d) Zespół Leczenia Środowiskowego (domowe) (Drawsko Pomorskie) 

e) Świadczenia Dzienne Psychiatryczne dla Dorosłych (Drawsko Pomorskie) 

f) Centrum Zdrowia Psychicznego 

− w Drawsku Pomorskim dla powiatu drawskiego 

− w Świdwinie dla powiatu świdwińskiego 

− w Łobzie dla powiatu łobeskiego 

7.2. Rehabilitacja lecznicza 

a) Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 

b) Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

c) Fizjoterapia ambulatoryjna 

d) Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

e) Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym 

f) Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

g) Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym 

h) Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 

i) Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

j) Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych 
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k) Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych dla 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

l) Rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19 

8. Wszystkie zainstalowane Systemy Dziedzinowe będą korzystać z jednej, wspólnej bazy danych zainstalowane w 

lokalizacji w Szpitalu w Złocieńcu; 

9. Projekt realizowany będzie w ramach następujących etapów:  

a) Etap I - Analiza przedwdrożeniowa, 

b) Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-usług 

c) Etap II - Dostawa i wdrożenie oprogramowania, 

d) Etap IIA – Dostawa i wdrożenie integracji z Platformą e-usług 

e) Etap III - Integracja systemów dziedzinowych i integracja z SIM, 

f) Etap IV - Testy wydajności i bezpieczeństwa, 

g) Etap V - Asysta powdrożeniowa, 

10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania  

72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania 

11. Rozwiązania równoważne. 

11.1. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych lub 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i/lub systemów 

referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

11.2. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne o parametrach techniczno – funkcjonalnych 

odpowiadających co najmniej parametrom zaproponowanych w OPZ - załącznik Nr 2 do SWZ. 

11.3. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze 

parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną 

normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania 

w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze 

– opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą 

wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego produktu, takie jak: 

funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort 

użytkowania. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SWZ 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych 

postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ. 

13. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: 

13.1. Stosownie do dyspozycji art. 95. Ust. 1. Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320). 

• Eksperci/wdrożeniowcy, którzy będą brać udział we wdrożeniach systemów muszą być zatrudnione na 

podstawie umów o pracę. W przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez 

pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej 

osoby wykonującej ww. czynności. 

13.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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13.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

wynikającym z pisemnego wezwania Zamawiającego – nie krótszym jednak niż 3 dni robocze – Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

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

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 

RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. rozporządzenia.  

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

13.4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w wykazie 

pracowników, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę wskazanej przez 

Zamawiającego w pkt. 13.1. 

13.5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia.  

13.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

14. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 

14.1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia 

wykonawca wykona cały zakres rzeczowy wynikający z realizacji zamówienia. 

14.2. Podstawą rozliczenia za wykonanie zamówienia i wystawienia faktury będzie protokół odbioru 

częściowego/końcowego przedmiotu zamówienia zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Zapłata za fakturę nastąpi w terminie  do 60 dni od dnia złożenia u Zamawiającego poprawnie sporządzonej 

faktury wraz z wymaganym protokołem odbioru oraz wymaganych dokumentów. 

14.3. Zapłata nastąpi na wskazany przez wykonawcę w umowie rachunek. 

14.4. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności. 

14.5. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy 

lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

14.6. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, a 

dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

14.7. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na 

podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne 

płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego 

rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla 

poszczególnych partnerów. 



7 
  

 

Tytuł projektu: : e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: 

 Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych 

 dla pacjentów 
 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania zamówienia: 300 dni od daty zawarcia umowy, w tym: 

1.1. Etap I - Analiza przedwdrożeniowa - 30 dni od daty podpisania umowy, 

1.2. Etap IA – Analiza przedwdrożeniowa integracji z Platformą e-usług - 60 dni daty podpisania umowy, 

1.3. Etap II - Dostawa i wdrożenie oprogramowania - 120 dni od zakończenia Etapu I 

1.4. Etap IIA – Dostawa i wdrożenie integracja z Platformą e-usług - 180 dni od daty zakończenia Etapu IA 

1.5. Etap III - Integracja systemów dziedzinowych i integracja z SIM - 90 dni od zakończenia Etapu II 

1.6. Etap IV - Testy wydajności i bezpieczeństwa - 30 dni od zakończenia Etapu IIA  

1.7. Etap V - Asysta powdrożeniowa - 30 dni od zakończenia Etapu IV 

2. W ramach poszczególnych etapów Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać poszczególne produkty zgodnie z 

Harmonogramem prac opisanym w OPZ 

VI. INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT (PROCEDURA ODWRÓCONA). 
Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu zastosuje zapis art.139 ustawy 

Pzp tj. najpierw dokona badania i  oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia  oraz spełnienia warunków udziały w 

postępowaniu. 

VII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. Informację o 

podwykonawcach Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w Załączniku nr 4 do SWZ. 

2. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw podwykonawców o ile 

są już znani.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec wskazanego 

podwykonawcy/podwykonawców podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 ust.1 i art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy 

Pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp lub 

podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy/podwykonawców. (art.462 ustawy Pzp). 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił tego podwykonawcę, pod rygorem 

niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cześci zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w przepisie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 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 udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca 

na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na podstawie art. 108 ust.1 i art. 109 ust.1 pkt 4 

ustawy Pzp. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w ust.6 zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

8. Powierzenie zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie zamówienia. 

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 

pkt 4  ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

1.2. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 112 

ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:  

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 
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c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający określa warunek w ww. zakresie w ust. 2 pkt .2.1.  

d) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający określa warunek w ww. zakresie w ust. 2 pkt .2.2. 

2. Zmawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

2.1. w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną o 

wartości ci najmniej 1 000 000,00zł 

2.2. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że 

a) doświadczenie: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, a - w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze 

ciągłym również wykonuje należycie, co najmniej  2 zamówienia, polegające na dostawie i wdrożeniu 

zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego co najmniej uruchomienie w lecznictwie 

zamkniętym i otwartym systemów HIS oraz ERP w jednostce służby zdrowia na kwotę min. 400 000,00 zł 

brutto każda – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr: 10 do SWZ; 

b) kwalifikacji zawodowej: 

dysponują co najmniej: 

• Koordynator Zespołu Wykonawcy – jedna osoba, która zarządzała co najmniej 2 (dwoma) projektami 

wdrożeniowymi w obszarze IT o wartości co najmniej 200 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat 

polegających na dostawie i wdrożeniu systemu dziedzinowego służącego do obsługi procesów leczenia 

pacjentów a także obsługującego funkcjonalności e-usług, odebranymi przez zamawiającego, a jeżeli 

ten okres jest krótszy - w tym okresie; 

• Zespół Wykonawcy - minimum 2 ekspertów/wdrożeniowców, którzy wykażą udział w co najmniej 3 

projektach informatycznych każdy, którego przedmiotem było wdrożenie systemu informatycznego w 

szpitalu w zakresie co najmniej: HIS, EDM, rozliczenia z NFZ, Statystyka - w ciągu ostatnich 3 lat. 

3. Udostępnienie zasobów. 

3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, 

ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 

szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

c)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w niniejszej SWZ, oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.5. 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 zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach 

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

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

tj. art. 108 ust.1 i art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

4. Wspólne ubieganie się o zamówienie – konsorcjum, spółka cywilna. 

4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że w stosunku do żadnego z nich 

nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 

pkt 4 ustawy Pzp, łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub 

zawodowych, sytuacji finansowej. 

4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym 

postępowaniu jako najkorzystniejsza to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

Zamawiający żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich 

partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

4.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.  

4.6. Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne 

lub pełnomocnika. 

4.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, które elementy zamówienia 

wykonują poszczególni Wykonawcy, jeżeli w postępowaniu zachodzą okoliczności opisane w art. 117 ust. 3.Pzp, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp) Wykonawcę w stosunku 

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, określonych w art. 111 ustawy Pzp.  

4. W przypadku wykonawcy ubiegającego się o zamówienie samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców lub 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z innym wykonawcą, żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu  na podstawie, o której mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5  lub art. 109 ust. 1 

pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art.110 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

Zamawiający wyklucza wykonawcę. 

7. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający 

zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienie nie zakłóci konkurencji.  

X. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczania. 

1. OŚWIADCZENIA lub DOKUMENTY wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz ofertą: 

1.1. Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego zał.  nr 2  

Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, których wzór stanowi Załącznik do 

SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści 

oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w tych załącznikach. 
Ofertę razem z pozostałymi oświadczeniami lub dokumentami składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej  opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

1.2. Oświadczenie wykonawcy o zgodności spełnienia warunków  wymagań funkcjonalnych oferowanych systemów 

dziedzinowych załącznik nr 11 do SWZ 
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1.3. Oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp,  o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego tj. art. 108 ust.1 i art. 109 ust.1 

pkt 4 ustawy Pzp  

Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem"- (JEDZ) – 

załącznik nr 3 do SWZ. 

Oświadczenie składają odrębnie: 

a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu; 

b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby 

wykonawcy; 
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej  opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przesłać należy w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej; Format danych w jakim należy 

sporządzić JEDZ – Zamawiający zaleca złożenie JEDZ w formacie.pdf. Zamawiający dopuszcza w 

szczególności następujące formaty przesyłanych danych: *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.odt. Formaty wskazane 

wyżej należy rozumieć wedle załącznika nr 2 do Rozporządzenia 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. 

z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca wypełniając JEDZ może korzystać z narzędzia ESPD na stronie:  

http://espd.uzp.gov.pl  

1.4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym:  

a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – 

pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. 

b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 Pzp). Pełnomocnictwo do pełnienia takiej 

funkcji, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z Wykonawców. 

Oryginał pełnomocnictwa, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w 

szczególności wskazanie: 

• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą; 

• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy 

z określeniem adresu siedziby; 

• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; 

1.5. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).  

Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych 

podmiotów.   

1.6. Wspólny udział wykonawców.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 

1.2. (formularz JEDZ) składa każdy (odrębnie) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

Oświadczenie te potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w 

zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia.. 

1.7. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.2, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 

przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

http://espd.uzp.gov.pl/
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1.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków 

dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 

zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu 

na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

1.9. Konsekwencją niezłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6. będzie odrzucenie oferty Wykonawcy z 

postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2c) Pzp. 

2. DOKUMENTY (podmiotowe środki dowodowe) I OŚWIADCZENIA składane przez Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona. 

Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 

aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 

miesiące  przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.: 

• Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, 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, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

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

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 

tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesięcy przed jego złożeniem. 

b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp oraz art. 

108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp  sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

c) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 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 2020 r. poz. 1076  z póź.zm.), 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, według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 5 do SWZ; 

d) Oświadczenie wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ o aktualności informacji 

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy 

Pzp potwierdzające że:  

• nie wydano wobec podmiotu, który reprezentuję prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji:  

- przedkładam dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami  

- lub zostało zawarte wiążące porozumienie w prawie spłat tych należności; 

• nie wydano wobec podmiotu, który reprezentuję orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

• podmiot, którego reprezentuje nie zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 

zakłócenie konkurencji; 

• podmiot nie zalega  z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.); 

2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w ust. 2.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w 

art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 

przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.. 

2.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 

złożenia do oferty następujących dokumentów: 
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a) wykaz dostaw/usług 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, co najmniej dwa (2) zamówienia, polegające na wdrożeniu zintegrowanego systemu 

informatycznego obejmującego co najmniej uruchomienie w lecznictwie zamkniętym i otwartym wraz z 

modułem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w jednostce służby zdrowia na kwotę min. 400 000,00 zł 

brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 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 zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca 

z przyczyn niezależnych od niego 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 wystawione w okresie ostatnich 

3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 10 do SWZ); 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Załącznik nr 6 do SWZ). 

2.4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia do oferty następujących dokumentów: 

a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia. 

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już 

aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem ich na język polski. 

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, określonych w rozdziale XIII SWZ, w zakresie i sposób określony w 

Rozporządzeniu 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 konkursu (Dz. U. z 2020r. poz. 2452). 

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

6.1. 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 ustawy Pzp dane 

umożliwiające dostęp do tych środków; 

6.2. 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 przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych, pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków 

dowodowych.  

XI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy, określone zostały w załączniku do SWZ (projekt umowy). 

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje również 

możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje: 

2.1. zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, przy czym 

każda ze stron musi tą zmianę zaakceptować. 

Przesłanki zmiany terminu: 
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a) na skutek okoliczności wynikających z zaistnienia tzw. siły wyższej, przez siłę wyższą Strony rozumieją 

wystąpienia zdarzenia losowego o nadzwyczajnym charakterze wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewiedzieć lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się 

zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach, np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, 

epidemie; 

b) jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy; 

c) w przypadku wystąpienie zmian w przepisach prawa uzasadniających zmianę terminu; 

d) w przypadku przerwy w wykonywaniu dostaw wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy; 

e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

2.2. Zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT: 

a) Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie 

wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji umowy - dotyczy 

to sytuacji tak podwyższenia jak i obniżenia stawki podatku VAT. 

b) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 

umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto 

pozostanie bez zmian. 

c) Wniosek, o którym mowa w pkt. b) powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy po zmianie umowy. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie 

opisowej i właściwe umotywowanie potwierdzone przez każdą ze stron umowy. 

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej. 

1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składania ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 

oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się 

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

elektroniczną. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą 

elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne składania ofert oraz wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy użyciu Platformy zakupowej, opisane zostały w Instrukcjach korzystania z Platformy 

zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki 

korzystania z Platformy, określone w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl 

Open Nexus Sp. z o.o. opublikowanego na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz zobowiązuje 

się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. W Formularzu składania oferty składa się ofertę. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu oraz 

SWZ dokumenty. 

6. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przed 

rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty lub wniosku zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada 

konta, założył bezpłatne konto. 

7. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu 

udostępującego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty o których mowa w Art. 94 ust. 2 ustawy Pzp 

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach.txt, 

rtf, pdf, doc, dosx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

8. Wszystkie oświadczenia i inne dokumenty muszą być składane przez Wykonawcę w formie wskazanej 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 (Dz.U. z 2020 r poz. 344 ). 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk
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9. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie pełnomocnictwo do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu 

powinno być złożone w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy.  

10. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca(e) ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) 

działa na podstawie pełnomocnictwa, to należy je złożyć  wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego i 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby udzielające pełnomocnictwa. 

Wykonawca może także sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie, 

opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. Jest to wówczas równoznaczne z 

poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. 

11. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków 

dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę. 

12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do 

oferty) odbywa się elektronicznie. Komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, 

oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość na Platformie 

zakupowej. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

referencyjnym zamówienia. 

13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest:  

Krzysztof Jach 

Tel. 94-36-71-222 w.244 

e-mail: krzysztofjach@szpitalkansk.pl 

godziny: 7:30–14:00 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 

00/100) 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

2.1. w pieniądzu; 

2.2. gwarancjach bankowych; 

2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.4. 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; 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

• nr 24 1130 1176 0022 2032 7620 0003 

• Bank Gospodarstwa Krajowego. 

UWAGA!!! 

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej 

jako ostateczny termin składania ofert). 

4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na 

rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenie powinna być sporządzona 

zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - co najmniej jednego z współwykonawców), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
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6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

6.3.  kwotę gwarancji, 

6.4. termin ważności gwarancji, obejmujący co najmniej okres związania ofertą, 

6.5. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w 

sytuacjach, gdy: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej . 

b) Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

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

Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej przed upływem ostatecznego terminu składania ofert za 

pośrednictwem Platformy zakupowej (Formularz do komunikacji). 

Oryginał dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób upoważnionych 

do jego wystawienia (Gwaranta) składany jest przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako 

załącznik. 

8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 

związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust.2, przy czym wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert 

(tj. przed datą i godziną wyznaczoną do składania ofert). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii 

polecenia przelewu zleconego przez Wykonawcę lub dokumentu poświadczającego dokonanie przelewu jest 

warunkiem niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę; 

9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa 

w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 

10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z 

okoliczności: 

10.1. upływu terminu związania ofertą; 

10.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

10.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

11. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium 

Wykonawcy: 

11.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

11.2. którego oferta została odrzucona; 

11.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza; 

11.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  

12. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 11. powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z 

wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 

IX ustawy Pzp. 

13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 

poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.  

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub 

poręczenia, o których mowa w art.97 ust.7 pkt. 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem 

zapłaty wadium, jeżeli: 
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15.1. wykonawca  w odpowiedzi  na  wezwanie,  o którym  mowa  w art.107 ust.2  lub  art.128 ust.1, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.57  lub art.106 ust.1, oświadczenia, o 

którym mowa w art.125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art.223 ust.2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

15.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy); 

15.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

16. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 3 sierpnia 2022 roku. 

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 60 dni. 

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

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  

4. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w 

ust. 2., następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę (sam lub jako partner składający ofertę wspólną np. partner w 

konsorcjum). Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez tego Wykonawcę. Odrzucone zostaną również oferty złożone przez np. konsorcjum, jeżeli 

którykolwiek z jego partnerów występować będzie w więcej niż jednej ofercie. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych, 

w szczególności w formatach txt, rtf, pdf, doc, dosx, odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

3. Treść złożonej oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ.  

4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub przez osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy. 

5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. 

6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania 

będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie 

mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy). 

6.1. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem osobistym lub podpisem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 

dokumencie. 

6.2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać załączone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku, w osobnym miejscu w kroku składania 

oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 
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6.3. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku. 

Sposób skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa leży po stronie Wykonawcy. 

6.4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem 

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 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. 

6.5. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.222 ust.5 ustawy Pzp. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany, 

poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub ją wycofać.  

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać załączonych na 

Platformie zakupowej. 

8. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez 

Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.  

9. 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. 

10. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zostanie 

odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SWZ 

należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale III 

niniejszej SWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkansk. Sposób złożenia oferty opisany został w 

Instrukcji użytkowania dostępnej na Platformie. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 6 maja 2022 roku, do godz. 11:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2022 roku, o godz. 11:05 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie zakupowej informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie zakupowej informację o: 

4.1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

4.2. Cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.  
1. Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań SWZ. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie 

koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w SWZ, szczególnie zawartym w „Opisie przedmiotu zamówienia”, jak również w 

udzielanych wyjaśnieniach do SWZ, jej ewentualnych zmianach czy modyfikacjach. 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkanskl
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2. Wykonawca winien w Formularzu Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ podać cenę oferowanego 

przedmiotu zamówienia jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z 

wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wartość brutto wyrażona w PLN, stanowić będzie 

cenę oferty brutto, która będzie brana pod uwagę do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

3. Cena oferty musi obejmować koszty obejmujące: 

• dostawę oprogramowania, 

• instalację oraz uruchomienie zamontowanego urządzenia, 

• szkolenie obsługi dostarczonego/nych oprogramowania, 

• wykonywanie obsługi serwisowej przez cały okres gwarancji, 

• wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, w tym 

uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia, kompletnego z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  

5. 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).  

6. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w 

walutach obcych. 

7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

obliczając cenę oferty stosował stawki VAT zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej 

wyceny zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych z błędnym skalkulowaniem 

ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

9. 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. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub wykonanie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku i stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

10. Zamawiający poprawi w ofercie: 

10.1. oczywiste omyłki pisarskie, 

10.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

10.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10.3, Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie 

zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym 

terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

12. Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności: 

12.1. wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem 

ich konsekwencji, 

12.2. omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny ten 

zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych, 

12.3. omyłka w obliczeniu kwoty podatku przy prawidłowo podanej w Formularzu oferty stawce podatku od towarów 

i usług, wówczas poprawiona zostanie kwota podatku. 

W przypadku omyłek rachunkowych (tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego) podlegających poprawieniu, 

oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo. Zamawiający 

dokonując poprawienia omyłek przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości 

liczbowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferty. 

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek 

rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. 

13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy. 
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XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT.  

1. Ocena ofert: 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

1.1. CENA wykonania zamówienia (C)   - 60% 

C = [C min / C bad] x 60 

gdzie: 

C - liczba punktów za cenę  

C min - najniższa cena ofertowa 

C bad - cena oferty badanej 

1.2. Okres skrócenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy (T) –  20% 

Ocena będzie dokonywana za skrócenie planowanego terminu zakończenia wykonywania przedmiotu 

zamówienia, który wynosi maksymalnie 300 dni od dnia podpisania umowy. 

Ilość punktów za skrócenie terminu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia o: 

• 60 dni – otrzyma 20 pkt. 

• 45 dni – otrzyma 15 pkt. 

• 30 dni – otrzyma 10 pkt. 

Jeżeli wykonawca nie zaoferuje skrócenia terminu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia, otrzyma 

za to kryterium 0 pkt. 

Zaoferowanie okresu skrócenia terminu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia o okres dłuższy niż 

60 dni liczone będzie, jak dla skrócenia okresu 60 dni 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, termin 

wykonania  poszczególnych Etapów realizacji umowy (określonych w ust. V pkt 1.) skraca się proporcjonalnie 

do zaproponowanego skrócenia terminu wykonania. Termin wykonania Etapów realizacji zamówienia nie może 

przekroczyć terminów określonych w ust. V pkt 1. 

Jeżeli wykonawca zaoferuje skrócenie terminu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia i go nie 

dotrzyma, Zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,66% wartości 

wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. 

1.3. Okres gwarancji z okresem świadczenia nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem (G) – 20%  

G = [G bad / G max] x 20 

gdzie: 

G - liczba punktów za okres gwarancji  

G max - najdłuższy oferowany okres gwarancji  

G bad - okres gwarancji oferty badanej 

Minimalny okres gwarancji z okresem świadczenia nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem wymagany przez 

Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu zamówienia, a maksymalny okres gwarancji z okresem świadczenia nadzoru autorskiego nad 

oprogramowaniem nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru zamówienia. 

Zaoferowanie dłuższego okres gwarancji z okresem świadczenia nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem niż 

60 miesięcy liczone będzie, jak dla 60 miesięcy. 

W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji z okresem świadczenia 

nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy 

jako niezgodną z treścią SWZ. 

1.4. Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria: 

P = C + T + G 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
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2. Dodatkowa oferta. 

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie tych wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia 

wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

którego oferta dostała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej 

zgody na wybór jego oferty. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia zobowiązania lub 

rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest 

zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy, dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być 

wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o której 

mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa zawierającego 

umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca samodzielnie będzie 

wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie 

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

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w 

ust.3 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono 

tylko jedną ofertę. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o 

miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty. 

7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda 

przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

7.1. określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – 

głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 

7.2. stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

7.3. oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,  

7.4. określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  

7.5. wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia, 

7.6. określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia, 

7.7. określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie przedmiotu 

zamówienia (wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury 

ma być pełnomocnik konsorcjum). 
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8. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu: 

8.1. informacji o podwykonawcach i zakresie prac, które zamierza im powierzyć w toku wykonywania zamówienia 

wraz z orientacyjną wartością powierzonych podwykonawcom części zamówienia – jeśli dotyczy. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Zabezpieczenie w kwocie równej 5% ceny ofertowej brutto musi być wniesione przez Wykonawcę przed 

podpisaniem umowy. 

2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

2.1. pieniądzu;  

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy 

Zamawiającego, otwarty w PLN:  

nr 24 1130 1176 0022 2032 7620 0003 w BGK 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, jeżeli 

oferta została złożona przez wykonawcę lub wspólnie przez kilku wykonawców, gwarancja musi być złożona w 

oryginale oraz zawierać następujące informacje: 

5.1. nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta), 

5.2. nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania umowy, 

5.3. nazwę i adres Wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich wykonawców wspólnie 

składających ofertę; 

5.4. że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego kwotę zabezpieczenia,  

5.5. dokonanie zapłaty w terminie 14 dni roboczych, od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zapłaty, właściwie 

podpisanego pisemnego oświadczenia, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje 

zobowiązania wynikające z umowy lub też nie zapłacił kar umownych wynikających z umowy, 

5.6. terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści ust. 8. niniejszego rozdziału, na okres 

odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi, 

5.7. spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego, 

5.8. gwarancja jest nieprzenośna. 

6. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa 

w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

muszą być ważne do upływu terminu realizacji umowy. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form przewidzianych 

w art. 450 ust. 1Pzp z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy po należytym i zgodnym z umową wykonaniu przedmiotu umowy w 

następujący sposób: 

8.1. 70% wartości zabezpieczenia po uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. podpisaniu   protokołu 

odbioru, w terminie 30 dni, 
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8.2. 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, wymaganym jest aby Wykonawca ustanowił 

zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco (zabezpieczenie redukowalne): 

9.1. kwota zabezpieczenia ma być podzielona na dwie części: 

a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w ust. 1. na okres od dnia zawarcia umowy do 

zakończenia robót, protokolarnego odbioru robót, 

b) druga część w wysokości 30 % kwoty wymienionej w ust. 1. na okres od dnia zawarcia umowy do końca 

okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót tj. odbioru ostatecznego, 

9.2. w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki przedłużono termin wykonania 

zamówienia, 

9.3. w przypadku niewykonania czynności przewidzianych w pkt. 9.2. Zamawiający będzie uprawniony do 

zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania uzupełnienia ważności jak w pkt. 9.2. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający samodzielnie 

bez konieczności powiadomienia Wykonawcy zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. Wypłata, o której mowa w ust. 10. następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

12. W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu 

umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonany przedmiot umowy. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH 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 powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 

z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5.  Odwołanie wnosi się: 

5.1.  w terminie: 

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 

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

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 

5.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia, w 

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 

kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 

jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej..  

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp. 
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XXIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - 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”, Zamawiający informuje, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, 78-520 Złocieniec, ul, Kańsko 1, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala, 

tel.: +48 94-36-71-222, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu jest Damian 

Śliwiński, e-mail d.sliwinski@szpitalkansk.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krótszy jednak niż cały czas trwania umowy. 

6. 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;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników); 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

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

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących 

oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą 

przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, 

celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami 

prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. 

Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym w Uniwersytetem w oparciu o 

umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą 

korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej. 

11. Administrator danych zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych 

wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy. 

12. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania.  
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XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
 

Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego; 

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik Nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ; 

Załącznik Nr 4 – Informacja dotycząca podwykonawców; 

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób; 

Załącznik Nr 7 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla Wykonawcy, 

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie wykonawcy/podwykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw 

wykluczenia; 

Załącznik Nr 9 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

Załącznik Nr 10 – Wykaz dostaw; 

Załącznik Nr 11 – Oświadczenie w sprawie spełnienia warunków  wymagań funkcjonalnych 

Załącznik Nr 12 – Projekt umowy. 
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