
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań, u l .  Mickiewicza 2 
 
 
 

Telefony: centrala   61-22-45-211;      sekretariat   61-22-45-233;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
NR SR/XV-270-25-PH/22 

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ADMINISTROWANIEM SIECĄ 
KOMPUTEROWĄ, PRACAMI SERWISOWYMI ORAZ INFORMATYZACJĄ SZPITALA 

 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 
ul. Mickiewicza 2 

60-834 Poznań 
tel.: (61) 848-10-11 
faks: (61) 848-49-90 

internet: http:// www.raszeja.poznan.pl 
 
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie 
podstawowym o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych na usługę wykonywanie czynności 
związanych z administrowaniem siecią komputerową, pracami serwisowymi oraz informatyzacją Szpitala. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom 
określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania określone w niniejszej 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 
 

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. 
 

Wszystkie załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną jej część. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznań, dnia 24.11.2022 r.     ________________________________ 
                 (podpis, kierownik  jednostki) 
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Rozdział I: Informacje ogólne 
 
1. Zamawiający: 
 
Zamawiającym jest Szpital Miejski im. Franciszka Raszei  
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań 
Telefon: +48 61 ; Faks: +48 61 848-49-90 
Adres strony internetowej: www.raszeja.poznan.pl 
Adres poczty elektronicznej: piotr.hedrych@raszeja.poznan.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019  roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy 
Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2415), 
- Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2021 w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej  
- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.1913 z późn. zm.), 
- Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.2176), 
- Ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),  
- Rozporządzenia  (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 
- Kodeks cywilny. 
 
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zastosowanie mają 
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
na stronie internetowej Zamawiającego www.raszeja.poznan.pl, 
 
 
3. Informacje uzupełniające: 
 
1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są 

wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w 
inny sposób. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
 
Rozdział II: Opis przedmiotu zamówienia 
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1. Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności związanych z administrowaniem siecią 

komputerową, pracami serwisowymi oraz informatyzacją Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w 
Poznaniu jak również sprawowanie funkcji Administratora Systemów Informatycznych (ASI). 

Zakres prac serwisowych: 
1. Administrowanie systemem HIS, ERP i RIS. 
2. Administrowanie pozostałymi programami użytkowymi i nadzór nad ich legalnością. 
3. Administrowanie siecią komputerową, serwerami i bazami danych, systemami Linux, Oracle, 

Windows, programami HL7, EWUŚ, JGP. 
4. Tworzenie kopii bezpieczeństwa na dysku zewnętrznym jeden raz w miesiącu. Dysk ten 

przechowywany będzie w kasie pancernej Zamawiającego. 
5. Przechowywanie - archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Nadzorowanie zabezpieczeń i ustalanie poziomów dostępu. 
7. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania. 
8. Bieżące naprawy stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych. 
9. Wnioskowanie o likwidację sprzętu nieprzydatnego i zakupy nowego. 
10. Pomoc w przygotowaniu SWZ do przetargów związanych z informatyzacją Szpitala. 
11. Wdrażanie nowych systemów i programów oraz przeprowadzanie szkoleń pracowników 

Zamawiającego w zakresie ich użytkowania. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do hostingu i aktualizacji strony internetowej Zamawiającego oraz 

obsługi serwera poczty elektronicznej. 
 
Wymagane warunki wykonywania serwisu: 

1. Dostępność serwisu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dostępność Wykonawcy zostanie ujęta 
w harmonogramie uzgodnionym z Zamawiającym. 

2. Główne czynności serwisowe będą wykonywane od poniedziałku do piątku w czasie 6 godzinnego 
dyżuru, Wykonawca gwarantuje dostępność 3 informatyków oraz 2 informatyków zdalnie. 

3. Usterki możliwe do usunięcia przez zdalny dostęp będą usuwane niezwłocznie. 
4. Usterki sprzętowe uniemożliwiające wykonywanie funkcji użytkowych będą usuwane w ciągu 

maksymalnie 24 godzin. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w określonym czasie 
zostanie udostępniony sprzęt zastępczy. 

5. Zgłoszenia usterek będą przyjmowane telefonicznie lub drogą elektroniczną przez całą dobę, czas 
reakcji serwisowej wynosić będzie 2 godziny od momentu zgłoszenia. 

2. Umowy z Wykonawcą zawarta zostanie na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą 

być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. 
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV – 72.00.00.00-5. 
6. Zamawiający zgodnie z art. 462 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm 
podwykonawców.  

7. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
wymienionych w Rozdziale II ust. 1  pkt. 1 SWZ 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności.  
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9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody, 
określone w §6 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących 
wskazane w/w czynności w trakcie realizacji zamówienia.   

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów,  
o których mowa w §6 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, pozwalających 
potwierdzić spełnienie 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 wykonujących wskazane w/w czynności. 

11. W trakcie realizacji umowy, z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w/w czynności Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we 
właściwych postanowieniach umowy §6 ust. 9 w sprawie zamówienia publicznego.  

12. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, uprawnienia 
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,  
o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, jak 
również określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SWZ. 

13. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w 
art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

14. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca zamieszcza stosowną informację o podwykonawcach. 
16. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

17. Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie w złotych polskich. 
18. Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
19. Zamawiający nie planuje aukcji elektronicznej. 
 
Rozdział III: Przedmiotowe środki dowodowe 
 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SWZ) następujących 

przedmiotowych środków dowodowych: 
a) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do SWZ). 
b) Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ) 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym 
mowa w ust. 1 a) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
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3. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 a), także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 
Rozdział IV: Podstawy wykluczenia 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego 
c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-
4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 
2054) 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,  
o którym mowa w art.9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa wart.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe o którym mowa w art.9ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

–lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa wart.85ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego  
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również wykonawcę: 
a. wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na listach sankcyjnych Unii 

Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (w załączeniu Rozporządzenia UE nr 765/2006 
i 269/2014, zawierające przedmiotowe listy); 

b. wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na krajowej liście sankcyjnej, 
prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (aktualna lista jest publikowana w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych): 
https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami 

c. wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba 
figurująca na jednej z ww. list sankcyjnych; 

d. wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których jednostką dominującą jest podmiot 
figurujący na jednej z ww. list sankcyjnych 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 108 oraz 109 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy  oraz nie figurujący na listach sankcyjnych Unii 
Europejskiej  oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
1.2 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej; 
 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa w ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej:  

a) Oświadczenia wraz z dowodem, iż przynajmniej jeden informatyk posiada certyfikat obsługi 
oprogramowania Eskulap i Impuls. 

 
W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga 
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 
250.000,00 PLN; 

8) Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu: 

9) Wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę 
a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył prawidłowo wypełnioną Specyfikację 

techniczną, która stanowi Załącznik nr 2  do SWZ; 
10) Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 
11) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

12) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
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13) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
15) Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia. 

16) Przepisu nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z 
cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

 
Rozdział V: Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby wykazał się iż posiada aktualne ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie 
mniejszą niż 250.000,00 PLN, 
 
 

2. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 
 

Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, 

 
3. Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej. 

 
Zamawiający wymaga wskazania usług - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – jakie 
Wykonawca wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jedną usługę 
polegającą na świadczeniu usług informatycznych o wartości minimum 100.000,00 zł - w tym 
obsługa oprogramowania Esculap oraz Impuls, oraz serwisowania i naprawy sprzętu 
komputerowego w placówce medycznej, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 
miesięcy oraz jedną usługę polegającą na świadczeniu usług informatycznych oraz serwisowania i 
naprawy sprzętu komputerowego w placówce posiadającej powyżej 200 stanowisk roboczych, 
trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. W wykazie należy podać wartość 
usług, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługa została wykona, wraz z 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Referencje powinny zostać wystawione w 
okresie ostatnich 3 miesięcy. 

b) Oświadczenia wraz z dowodem, iż przynajmniej jeden informatyk posiada certyfikat obsługi 
oprogramowania Eskulap i Impuls. 

 
Rozdział VI: Podmiotowe środki dowodowe 
 
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia  

w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych 
środków dowodowych: 
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c) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby wykazał się iż posiada aktualne ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie 
mniejszą niż 250.000,00 PLN, 

d) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, 

e) Zamawiający wymaga wskazania usług - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – jakie 
Wykonawca wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: jedną usługę 
polegającą na świadczeniu usług informatycznych o wartości minimum 100.000,00 zł - w tym 
obsługa oprogramowania Esculap oraz Impuls, oraz serwisowania i naprawy sprzętu 
komputerowego w placówce medycznej, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 
miesięcy oraz jedną usługę polegającą na świadczeniu usług informatycznych oraz serwisowania i 
naprawy sprzętu komputerowego w placówce posiadającej powyżej 200 stanowisk roboczych, 
trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. W wykazie należy podać wartość 
usług, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługa została wykona, wraz z 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Referencje powinny zostać wystawione w 
okresie ostatnich 3 miesięcy. 

f) Oświadczenia wraz z dowodem, iż przynajmniej jeden informatyk posiada certyfikat obsługi 
oprogramowania Eskulap i Impuls. 

 
2. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 

PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, 
w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 

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

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

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

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

5. 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. 

6. Podmioty zagraniczne  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt c): 
1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju w którym 
wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1,2 wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed jego złożeniem, 

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, ż nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono 
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarła układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona  ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
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wynikającej  
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
powyższych dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których 
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy wystawionym nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. 
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie  
i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP. Podmiotowe 
środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Natomiast próbki należy przesłać lub dostarczyć na adres szpitala do Kancelarii. 

 
 
Rozdział VII: Informacja o środkach komunikacji 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a 
wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem 
https://ezamowienia.gov.pl. 

2.  Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  
3.  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pan Piotr Hedrych – 

Specjalista ds. zamówień publicznych,   tel. 061 22-45-263  e-mail: 
piotr.hedrych@raszeja.poznan.pl  

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku 
postępowania na Platformie e-Zamówienia):  
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-375481f7-6bd3-
11ed-abdb-a69c1593877c 
 Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk 
„Przeglądaj postępowania/konkursy”).  

5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  

           ocds-148610-375481f7-6bd3-11ed-abdb-a69c1593877c 
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe 
informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.  

7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania 
konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących 
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być 
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
wymagań dla dokumentów elektronicznych.  

9. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w 
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
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Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i 
przekazuje się jako załączniki. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w 
postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez 
Zamawiającego w rozdz. III  SWZ. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 
ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.  

10.  Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w 
postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:  
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub  
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do 
komunikacji”).  

11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 
2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie 
pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

12.  Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do 
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za 
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań 
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają 
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W 
przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym3 lub podpisem osobistym4 , mogą być opatrzone, 
zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W 
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej 
wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ 
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  

13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie 
wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Wykaz poszczególnych 
informacji, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób 
sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. III  SWZ/opisu 
potrzeb i wymagań.  Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne. Opatrzenie podpisem osobistym 
dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi 
unijne. oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do 
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia 
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.  

14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).  

16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 
Platformy e-Zamówienia.  
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17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem 
telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie 
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

18.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i 
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację 
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: piotr.hedrych@raszeja.poznan.pl  (nie dotyczy 
składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) 

 
Rozdział VIII: Wymagania dotyczące wadium 
 
Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest 
zobowiązany zabezpieczyć składanej oferty wadium. W niniejszym postępowaniu wadium nie pobiera się. 
 
Rozdział IX : Termin związania ofertą 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca jest zatem 
związany ofertą do dnia  04.01.2023r. 
 
Rozdział X: Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w 
podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.  

2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 
ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych 
przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 
wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera 
użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie 
zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu 
elektronicznego, Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. 
Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 
Dotyczy w szczególności SWZ lub OPiW.  

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 
postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” 
system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, 
w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania 
plików.  

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 
(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione 
w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane 
wraz z ofertą.  

6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w 
celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i 
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne 
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  

7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym . Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis 
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formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w 
tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu 
„Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z 
ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów 
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym , mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem 
typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, 
wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” 
dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ 
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania 
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku 
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 
informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w 
Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania 
(EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.  

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje 

ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.  
11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.  

 
 
Rozdział XI: Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy. 
4. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika  

z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza do 
oferty pełnomocnictwo. 

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, przekazuje się w postaci elektronicznej i 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy 
załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

7. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie 
postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.  

8. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” 
zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z 
jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

9. Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2022 roku, o godz. 09:00 
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10. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 
11. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 05.12.2022 roku 

godz. 09:30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 
12. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
Rozdział XII: Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Stawkę podatku VAT 
Wykonawca określa zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena ofertowa winna zawierać 
wszystkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe. 

3. W formularzu ofertowym należy podać ogólną wartość netto i brutto. 
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasady 

zaokrąglania - końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się 
do 1 grosza). 

5. Cena może być tylko jedna za realizowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen. 

6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
7. Cenę należy przedstawić w „Formularzu oferty" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 
8. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną 

cyfrową a ceną podaną słownie, za prawidłową zostanie uznana cena podana cyfrowo, musi ona 
wynikać z kalkulacji, z działań matematycznych. 

9. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

 
Rozdział XIII: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę zawierającą najkorzystniejszy bilans punktowy  

w kryterium: 
Cena – 100% 
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie 
Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
2. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. 
3. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

4. W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który 
Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
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dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 

5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii 
Europejskiej Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w 
kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa 
na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów. 

6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt (lub ich istotne części 
składowe wydają się rażąco niskie) w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie  
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 
8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt  
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
Rozdział XIV: Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę  

w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy. 
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

odwołania. 
 
Rozdział XV: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy, zostały określone w załączniku do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych  
w projekcie umowy stanowiącym załącznik SWZ. 

 
Rozdział XVI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują  ̨Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieni 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 
2. Odwołanie przysługuje na: 
2.1. niezgodna z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  
w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” pzp. 
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Rozdział XVII: Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 
otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
 
2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub 
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie 
znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one 
być udostępnione.  
 
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz 
Kodeks Cywilny. 
 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, 

ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań, tel.: (61) 848-10-11, faks: (61) 848-49-90; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu jest: 

………………., inspektorochronydanychosobowych@raszeja.poznan.pl tel. (61) 22-45-227*; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem przetargowym; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

 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, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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; 

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pan 
i/Pana danych osobowych **; 
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań, u l .  Mickiewicza 2 
 
 
 

Telefony: centrala   61-22-45-211;      sekretariat   61-22-45-233;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

− 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. 

______________________ 
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: 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. 
*** Wyjaśnienie: 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 
 
 
Rozdział XVIII: Załączniki 
 
Wymienione niżej Załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2. Oświadczenia – Załącznik nr 2 
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3 
4. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych  – Załącznik nr 4 
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5  
6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 6  

 


