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Platforma e-usług medycznych oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej 

Przychodni Lekarskiej w Braniewie 
Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu dofinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Wojskowa S pecjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Braniewie  

ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo. 

Fax: 55 244 23 66 

E-mail: wsplbraniewo@wp.pl 

Strona internetowa: www: http://www.wspl-braniewo.pl/  

Faks do korespondencji w sprawie Zamówien ia: 55 244 23 66 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówien ia:  wsplbraniewo@wp.p l 

 

Znak Postępowania: 3/ZP/2018  Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się 

tym znakiem. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

 

1. Postępowanie o udzielen ie zamówien ia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP.  

2. Wartość zamówienia poniżej 144 000 Euro. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i wdrożen ie dostawa i wdrożenie Platformy  e-usług medycznych oraz 

EDM w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie  

1. Szczegółowy op is  przedmiotu zamówien ia stanowią: 

 Dostawa licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla obsługi przychodni  – 

opisane w Załączniku nr 1 A 

 Dostawa infrastruktury sieciowej i s przętu informatycznego – opisane w załączniku nr 1 B  

 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy; 

 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe;  

 48180000-3 - Pakiety oprogramowania medycznego; 

 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania;  

 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania; 

 48000000-8-Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt  i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów 

oprogramowania  

 48820000-2 Serwery 

 32420000-3 Urządzen ia sieciowe  

 30231000-7 Ekrany i konsole komputerowe  

 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

 48620000-0 Systemy operacyjne31154000-0 Bezprzestojowe źródła energii 

 32424000-1 Infrastruktura sieciowa 

 30211200-3 Osprzęt do dużych systemów komputerowych  

 48814000-7 Systemy informacji medycznej  

 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania  

 48610000-7 Systemy baz danych 

 72211000-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i d la użytkownika 

 72212215-9 Usługi opracowywania oprogramowania d la programujących pracę w sieci  

 79632000-3 Szkolenie pracowników 

 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 

3. Zamawiający n ie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający n ie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7. 
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IV. Termin wykonania zamówienia.  

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie najpóźniej do dnia  19.10. 2018 roku.  

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji po uzyskaniu przez 

zamawiającego zgody instytucji finansującej projekt.  

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu . 

1. O udzielenie zamówien ia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :  

1.1. nie podlegają wykluczeniu;  

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem    

terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie wykonał 

(zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ): 

 

1 Co najmniej dwie dostawy o wartości min. 400 000 tysięcy zł brutto każda, polegające na 

dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczen ia 

pacjentów i obiegu dokumentacji medycznej w przychodni lub szpitalu,  

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzen ia spełniania warunków udziału  w postępowaniu, w  stosownych 

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

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z n im stosunków prawnych.  

4. 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. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w ust. 3, n ie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

i. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

ii. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówien ia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.)  

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczen ia te muszą w pełnym 

zakresie wymaganym przez Zamawiającego potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia przez Wykonawcę  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w 

rozdział V,  pkt 1.2. powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

zamówien ie.  

 

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania o fert oświadczenie  w zakresie 

wskazanym w Załączniku nr 4-7 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzen ie, że wykonawca n ie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczen ie, o  którym mowa w 

rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o  zamówienie. 



 

 
 

 
 

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnian ie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczen ia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  w  postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia.  

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

nich podstaw wykluczenia o raz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 

udziału w postępowaniu składa także oświadczen ie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ 

dotyczące tych podmiotów.  

4. W przypadku, gdy wykonawca polega na sytuacji finansowej, zdolnościach  technicznych lub zawodowych,  

innych podmiotów, wykonawca składa wraz z ofertą dowód, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie o raz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę 

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dowód określa w szczególności: (1) 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu przez wykonawcę, p rzy  wykonywaniu zamówienia, (3) zakres i okres udziału innego podm iotu 

przy wykonywaniu  zamówienia, (4) czy  podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizu je usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dowodem takim jest w 

szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówien ia . 

5. Zamawiający przed  udzieleniem zamówienia, wezwie  wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożen ia 

następujących oświadczeń lub dokumentów:  

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

ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert  w 

Postępowaniu, 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert w Postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w s zczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnien ie, odroczenie lub rozłożen ie na raty zaległych p łatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu , 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezp ieczen ia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawiony nie wcześniej n iż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert Postępowan iu, 

lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwoln ienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu , 

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

ostatecznej decyzji admin istracyjnej o zaleganiu z uis zczan iem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczen ia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumenty potwierdzającą dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

f) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

(Załącznik nr 3 do SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, p rzedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, czy wykonywane były w obiekcie czynnym oraz załączeniem dowodów  

określających czy te 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 jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiekt ywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, 

g) polisa OC wystawiona w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą 

związana z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą  minimum 400 000,00 zł  

wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 



 

 
 

 
 

Wykonawca nie może złożyć ww. polisy OC, Wykonawca może wtedy złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkan ia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.b – 6.d) składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto  jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania o fert,  

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumien ie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnien ie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.  

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

zamiast dokumentu, o  którym mowa w pkt 6.a, składa informację  z odpowiedniego rejestru albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kra ju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkan ia lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej n iż 6 miesięcy  przed upływem t erminu składania 

ofert.  

8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, n ie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7 i 8, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio  oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, admin istracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby, wystawionym n ie wcześniej n iż w terminie właściwym dla dokumentu 

zastępowanego oświadczeniem.  

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczen ie o  przynależności lub braku  

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w a rt. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP –  

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożen iem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielen ie 

zamówien ia. 

10. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Min istra Rozwoju  z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  może żądać zamawiający  od wykonawcy  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016  r., poz. 1126). 

11. Jeżeli wykonawca n ie złoży oświadczen ia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. nin iejs zej SIWZ, oświadczeń  

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o  których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczen ia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający  

wezwie do ich złożen ia, uzupełnien ia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich  

złożen ia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomien ia, oświadczenia, wnioski o raz in formacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymien ionych w rozdziale VI n iniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania, o którym mowa w art . 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma 

pisemna. 



 

 
 

 
 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca win ien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ.  

3. Zawiadomienia, oświadczen ia, wnioski o raz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Wojskowa S pecjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Braniewie  

ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo. 

4. Zawiadomienia, oświadczen ia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: ws plbraniewo@wp.pl faks: 55 244 23 66.  Wszelkie 

zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektron icznej lub za 

pomocą faksu wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzen ia faktu ich 

otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie t reści SIWZ.  

6. Jeżeli wniosek o  wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie późn iej niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania o fert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłoczn ie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o  wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający  

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

7. W przypadku rozb ieżności pomiędzy  treścią n iniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako  

obowiązu jącą należy przyjąć t reść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający n ie przewiduje zwołan ia zebrania Wykonawców.  

9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Pani   Aleksandra Wojtkiewicz , e-mail: ws plbraniewo@wp.pl , tel. 55 244-23-66. 

10. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie akceptuje jakiko lwiek innego kontaktu - zarówno z 

Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 

niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający n ie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z n im, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzib ie. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium  

 

1. Zamawiający n ie wymaga wadium.  

 

VIII. Termin związania ofertą.  

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).  

2. Wykonawca może przedłużyć termin  związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie 

lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3  dni przed upływem 

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

oznaczony okres nie d łuższy jednak n iż 60 dni.  

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

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne ty lko  z jednoczesnym przed łużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przed łużen ie terminu związania o fertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jed ynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załączn ik nr 

2 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące 

terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i  warunków płatności, oświadczenie o  okresie 

związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 

a także in formację, którą część zamówien ia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;  

2) oświadczenia wymienione w załączniku 4-7  

mailto:wsplbraniewo@wp.pl
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2. Oferta musi być napisana w języku  polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cen ie oferty.  

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczen ia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialn ie.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język po lski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożen ie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę. 

6. Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania u Zamawiającego  

obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz zawierający nazwę 

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

wartość bez kwoty podatku. 

7. Treść złożonej o ferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożen iem oferty.  

9. Zaleca się, aby każda zap isana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 

z załącznikami była w trwały  sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zs zyta uniemożliwiając jej 

samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.  

10. Poprawki lub zmiany ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzib ie Zamawiającego i oznakować w  następujący 

sposób: 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Braniewie 

ul. Stefczyka 11, 14-500 Braniewo. 

„Oferta na dostawę Platformy e -usług medycznych oraz EDM w Wojskowej Specjalistycznej 

Przychodni Lekarskiej w Braniewie 
nr sprawy: 3/ZP/2018 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 21.08.2018r. o godz. 11:00"  
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówien ie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca w termin ie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udost ępniane i jednocześnie 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazan ia, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczen ia 

i zaświadczenia składane w t rakcie nin iejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

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

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN 

z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

15. Zamawiający  informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od n iego wezwanie w trybie art. 90 

ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsięb iorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 

skuteczne wyłączn ie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 

dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnien ia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzen iu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian  musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po  

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 



 

 
 

 
 

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożen ie pisemnego powiadomienia, wed ług tych samych zasad jak wprowadzan ie zmian  i poprawek 

z napisem na kopercie „W YCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w p ierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnian ia 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 

kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżen iem art. 87 ust. 2 pkt  3 ustawy PZP 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie n iejasności i wątpliwości dotyczące treści 

zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed  terminem składania ofert w t rybie 

przewidzianym w rozdziale VII n iniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP n ie przewidują negocjacji 

warunków udzielen ia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po  termin ie otwarcia ofert. 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzib ie Zamawiającego przy  ul. Stefczyka 11 Braniewo, do dnia 21.08.2018r.  do 

godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI oferta  

2. Decydujące znaczen ie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a n ie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po termin ie wskazanym w rozdz.  XII. 1 n iniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna przy u l. Stefczyka 11 Braniewo , o  

godzinie 11:00 w dniu 21.08.2018r. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje 

dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w termin ie;  

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p łatności zawartych 

w ofertach. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny.  

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączn iki nr 9 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 

przedmiotu zamówien ia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać  wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówien ia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w n iniejszej 

SIWZ, stanowiącym załączn ik Nr 12. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w  zaokrąg leniu do dwóch miejsc po przecinku  (zasada zaokrąglen ia –  

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w  górę). 

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

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u  zamawiającego  

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 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, których dostawa będzie prowadzić do jego  

powstania, oraz wskazu jąc ich wartość bez kwoty podatku.  

 

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

 



 

 
 

 
 

Dla zadania nr 1 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  

kryteriach: 

 

 „Łączna cena ofertowa brutto” – C 

 „Serwis gwarancyjny (Oprogramowanie) wraz z nadzorem autorskim” - S 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny 

C - Łączna cena 

ofertowa brutto 
60% 60 

                     Cena najtańszej o ferty 

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

                   Cena badanej oferty  

S – Serwis 

gwarancyjny wraz z 

nadzorem autorskim 

(Oprogramowanie) 

40% 40 

 

Sposób obliczan ia wartości punktowej kryterium serwis 

gwarancyjny wraz z nadzorem autorskim w zakresie 

oprogramowania: 

 
 

Długość gwarancji wra z 

nadzorem autorskim  

Liczba zdobytych punktów: 

24 miesiące 20 pkt  

36 miesięcy  30 pkt  

48 miesięcy 40 pkt  

RAZEM 100% 100 ────────────────────  

 

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

L = C +  S 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów,  

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

S – punkty uzyskane w kryterium „Serwis gwarancyjny (Oprogramowanie) wraz z nadzorem autorskim”. 

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny  

ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli 

powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Serwis gwarancyjny (Oprogramowanie) wraz z nadzorem autorskim” 

dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji d la 

oprogramowania . Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Serwis gwarancyjny (Oprogramowanie) wraz 

z nadzorem autorskim” według zasad opisanych w tabeli powyżej.  

6. Punktacja p rzyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do d wóch  

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

7. Jeżeli n ie będzie można dokonać wyboru oferty  najkorzystniejszej ze względu  na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny  ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

dokona wyboru oferty z niżs zą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).  

8. Zamawiający n ie przewiduje p rzeprowadzen ia dogrywki w formie aukcji elektron icznej.  

 



 

 
 

 
 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze  oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający informuje n iezwłoczn ie – podając uzasadnienie faktyczne i prawne – wszystkich  

Wykonawców o: 

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

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

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy  złożyli o ferty, a  także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację , 

1. 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

1. 3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

1. 4. unieważnieniu postępowania. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 

w rozdziale XIV pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od  

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.  

4. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z p rojektem 

umowy, załączonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile  umocowanie to n ie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielen ie 

zamówien ia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówien ia, oznaczen ie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówien ia, gwarancji i ręko jmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Zamawiający n ie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   



 

 
 

 
 

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.  

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 8 do S IWZ  

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień nin iejszej umowy  w przypadku, 

gdy: 

1) wprowadzania zmian w obowiązujących przep isach prawnych mających wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy, 

2) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub 

okolicznościami, które nie by ły możliwe do przewidzen ia w chwili zawarcia Umowy,  

3) zmiany obowiązujących przep isów prawa lub zaistnienia innych okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w momencie zawieran ia Umowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 

Umowy zgodnie z Umową lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji 

przedmiotu Umowy w całości lub części, 

4) jeżeli wykonanie Umowy w terminie w n iej określonym stało się z niemożliwe  z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy,  

5) w zakresie formy lub zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdyby zachowanie 

dotychczasowej formy lub zakresu było niemożliwe lub niecelowe ze względów technicznych, 

technologicznych lub z innych przyczyn niezasadne lub niemożliwe lub zaistniała możliwość 

zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub innych rozwiązań 

informatycznych lub sprzętowych, korzystnych dla Zamawiającego , 

6) w przypadku wprowadzen ia nowej wersji oprogramowania przez producenta oprogramowania 

wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy lub w przypadku 

możliwości zastosowania oprogramowania innego producenta, jeżeli byłoby to korzystne dla 

Zamawiającego (np. ze względu na sposób licencjonowania, funkcjonalność oprogramowania, 

warunki subskrypcji itp.), 

7) w przypadku wprowadzenia nowej wersji (o nowych, lepszych właściwościach) Infrastruktury 

przez p roducenta, wykorzystywanej przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy lub w 

przypadku możliwości zastosowania Infrastruktury innego producenta, jeżeli byłby to korzystne 

dla Zamawiającego (np. ze względu na funkcjonalność lub inne, lepsze właściwości Infrastruktury, 

warunki gwarancji, itp.);  

8) w przypadku zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez producenta 

Oprogramowania lub Infrastruktury, które mają lub mogą mieć wpływ na dochowanie warunków 

określonych w Umowie lub zapewnienie Zamawiającemu wsparcia pogwarancyjnego , 

9) w przypadku zmiany warunków licencjonowania Oprogramowania przez producenta lub 

dystrybutora, jeżeli zmiany te byłby niekorzystne dla Zamawiającego;  

10) w przypadku konieczności dostarczenia innego Oprogramowania lub Infrastruktury, 

spowodowanej zakończen iem produkcji lub zapowiedzią zakończenia produkcji lub wycofaniem z 

produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie p rzedmiotu Umowy lub 

zapowiedzi wycofania z p rodukcji lub obrotu lub zapowiedzi zaprzestania wspierania 

technicznego lub pogwarancyjnego produktu, 

11) w przypadku zapowiedzi wejścia w życie przepisów prawa, które mogą mieć wpływ na sposób lub 

zakres realizacji Umowy, 

12) w przypadku uzasadnionym przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania 

Umowy, jeżeli przyczyny te zostały ujawnione przez Zamawiającego lub Wykonawcę na etapie 

realizacji Umowy. 

  



 

 
 

 
 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówien ia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przep isów 

ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej p rzewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 

powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówien iu oraz SIWZ przysługują również o rganizacjom 

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

 

 

XVI. Spis Załączników  

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

Szczegółowy op is przedmiotu zamówien ia – wymagania funkcjonalne i 

niefunkcjonalne systemu 
 Załącznik nr 1A  

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówien ia - wymagania sprzętowe   Załącznik nr 1B 

Formularz Oferty   Załącznik nr 2 

Wykaz wykonanych dostaw   Załącznik nr 3 

Oświadczenia Wykonawcy   Załącznik nr 4-7 

Istotne postanowienia umowy   Załącznik nr 8 

Umowa o powierzenie danych   Załącznik  nr 1 do 

umowy  

  

  

 Z A T W I E R D Z A M  

  

  

 Kierownik Zamawiającego 

 dnia 13.08.2018r. 

  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią nin iejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko n iedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty 

nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.  

 


