
Dz.U./S S34
18/02/2020
80291-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 9

18/02/2020 S34
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80291-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Jelenia Góra: Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania
2020/S 034-080291

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Adres pocztowy: ul. Ogińskiego 6
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515
Kod pocztowy: 58-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Świątkowski, Marek Kondracki,
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl 
Tel.:  +48 757537286
Faks:  +48 757543883
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzoz.jgora.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl/wcskj
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/wcskj

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa w zakresie nadzoru autorskiego nad szpitalnym syst. infor. Eskulap (firmy Nexus) i syst. planowania
pracy (firmy Nextar) – odnowa ab. na aktualizację.
Numer referencyjny: ZP/PN/58/12/2019

II.1.2) Główny kod CPV
72261000

mailto:przetargi@spzoz.jgora.pl
http://www.spzoz.jgora.pl/
www.platformazakupowa.pl/wcskj
www.platformazakupowa.pl/wcskj
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostęp do nowych wersji oraz nadzór autorski nad zintegrowanym systemem
informatycznym (HIS) obejmujących systemy Eskulap i planowanie pracy na potrzeby Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze; w zakresie posiadanych przez Zamawiającego modułów.
Okres realizacji 36 miesięcy. Szczegóły w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostęp do nowych wersji oraz nadzór autorski nad zintegrowanym systemem
informatycznym (HIS) obejmujących systemy Eskulap i planowanie pracy na potrzeby Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze w zakresie posiadanych przez Zamawiającego modułów.
Okres realizacji 36 miesięcy.Szczegóły w SIWZ. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz
wykluczeń i odrzuceń zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie www.spzoz.jgora.pl – zakładka przetargi oraz
platformie zakupowej Open Nexus.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany czas dostawy aktualizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany jest: wpłacić
wadium w wysokości: 25 000,00 PLN, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wys.co
najmniej: 1 200 000,00 PLN, posiadać zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie
zamówienia min. 2 usługi o podobnym charakterze o wartości: 1 300 000,00 PLN.

www.spzoz.jgora.pl
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone w postaci elektronicznej wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ, zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (jednolity europejski dokument
zamówienia JEDZ www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod
rygorem nieważności w oryginale na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
b) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej i bez dodatkowego
wezwania złożyć (wczytać) pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 Pzp (wzór –
Załącznik nr 5 do SIWZ).
c) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku braku możliwości bezpłatnego
pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę.
e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 7).
f) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 8).
g) Dokumenty, o których mowa w ppkt c–f wykonawca składa (wczytuje) w postaci elektronicznej w
terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez
Zamawiającego. Dokumenty te należy złożyć (pod rygorem nieważności) w oryginale lub elektronicznej
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV pkt 1 SIWZ według formuły „spełnia – nie spełnia”.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej ->
patrz pkt II 2.14 ogłoszenia " Informacje dodatkowe"
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV pkt 1 SIWZ według formuły „spełnia – nie spełnia”.

www.uzp.gov.pl
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2. Dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (potwierdzająca warunek opisany w rozdz.
III pkt 2 b SIWZ) – należy złożyć (wczytać) w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty wezwania (dotyczy
wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego. Dokument, pod rygorem
nieważności, należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na
platformie zakupowej, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Kontynuacja ogłoszenia w zakresie pkt III.1.3. „Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe”.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz usług (wzór: załącznik nr 9) potwierdzający warunek opisany w rozdz. III pkt 3 wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
(potwierdzająca warunek opisany w rozdz. III pkt 2 c SIWZ) – należy złożyć (wczytać) w terminie nie krótszym
niż 10 dni od daty wezwania (dotyczy wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez
Zamawiającego. Dokument, pod rygorem nieważności, należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem na platformie zakupowej, w postaci elektronicznej i opatrzyć
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Kontynuacja ogłoszenia w zakresie pkt IV. 3. „Informacje dodatkowe”
1) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – jeżeli dotyczy) – należy złożyć
(wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na platformie zakupowej, w postaci elektronicznej
i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
kontynuacja ogłoszenia w zakresie pkt IV. 3. „Informacje dodatkowe”
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub ich zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy
przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich zdolność finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt
1 Pzp – w tym celu Zamawiający żąda informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej.
Dokumenty należy sporządzić (pod rygorem nieważności) w postaci elektronicznej i złożyć (wczytać) w terminie
nie krótszym niż 10 dni od daty wezwania (dotyczy wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą)
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przez Zamawiającego. Dokumenty te w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem należy złożyć na platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa (wczytuje) wraz z ofertą jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów,
pod rygorem nieważności. Dokument ten należy złożyć w oryginale na Platformie zakupowej, w postaci
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby
4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Pzp). Za podmioty
występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika (art. 23 ust. 2 Pzp). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z
wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
składają jedną ofertę, przy czym:
a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 i 2 lit. a SIWZ składa osobno każdy
z wykonawców;
b) pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. IV składają wykonawcy wspólnie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 2
usługi o podobnym charakterze (świadczenia usługi abonamentu na system Eskulap), o wartości określonej ->
patrz pkt II 2.14 ogłoszenia „Informacje dodatkowe”.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV pkt 1 SIWZ według formuły „spełnia – nie spełnia”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Kontynuacja ogłoszenia w zakresie pkt IV. 3. „Informacje dodatkowe”.
1) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) składa dokumenty wymienione w rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 SIWZ, rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 od litery a–f SIWZ,
z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w rozdz. IV pkt 1:
— ppkt 1 lit. c SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
— ppkt 1 lit. d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.
Kontynuacja ogłoszenia w zakresie pkt IV. 3. „Informacje dodatkowe”:
Wykaz pozostałych dokumentów
1) Oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie jak pieniądz.
2) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego, w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – sali konferencyjnej (pok. 003 niski
parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, POLSKA. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
2. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości określonej w pkt II 2.14
ogłoszenia „Informacje dodatkowe”:
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3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych *doc, *docx,
*pdf, *xls, *xlsx i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z odpowiednimi
dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika.
4. Ofertę należy złożyć (wczytać) w oryginale (pod rygorem nieważności) na platformie zakupowej i opatrzyć
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na treść oferty składa się załącznik nr 1 do SIWZ (oferta) oraz
załącznik nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
5. Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu stanowią załączniki do oferty.
1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w SIWZ, sporządzone w postaci
elektronicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ) zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (jednolity
europejski dokument zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ – należy
złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na platformie zakupowej i opatrzyć
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
b) Dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
c)Wykaz dostaw (wzór: załącznik nr 9) potwierdzający warunek opisany w rozdz. III pkt 3 wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokumenty, pod rygorem nieważności, należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu postępowania znajdują się w SIWZ i załącznikach
do niej zawartych.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 Pzp.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 Pzp znajdują się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę co
najmniej 1 (jednej) osoby na podstawie umowy o pracę,
W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 108
z późn. zmian.) wykonujących czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia w zakresie
wykonywanej usługi.
10. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, wg. art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

www.uzp.gov.pl
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Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 18.1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu.
2. Odwołanie:
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2) 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.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/wcskj.
6) Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione 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.
4. Skarga do sądu:
1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia
17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.) o apelacji, jeżeli
przepisy działu VI rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej

www.uzp.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
6) Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020

www.uzp.gov.pl
korkiszewski
Maszyna do pisania
Zamieszczone od dnia: 18.02.2020 r. 
1) DUUE.
2) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
3)  Strona internetowa Zamawiającego. 
4) Strona internetowa za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.





