
ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
Znak sprawy: TI/5/PN/18 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
o wartości szacunkowej poniŜej równowartości kwoty 221 000 EURO 

na dostawa i wdroŜenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów  
w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy –Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 
I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17,  
86-300 Grudziądz  
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org 
 

II.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wolnego od wad, zgodnego z aktualnie 
obowiązującym prawem Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, jego 
zainstalowanie, uruchomienie, wdroŜenie, utrzymanie w sprawności oraz szkolenie 
pracowników Zamawiającego dotyczące zaoferowanego Elektronicznego Systemu 
Obiegu Dokumentów. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku 
Nr 1 do niniejszej SIWZ. 

2.  Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w trzech etapach: 
 a)  Etap I    –    dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i wdroŜenie Systemu     

Elektronicznego  Obiegu Dokumentów w części wskazanej w Załączniku 
Nr 1, w pkt. 4.2 pn. „Obieg faktur” i  4.3 pn. „Zarządzenia” 

 b) Etap II – dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i wdroŜenie Systemu 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów w części wskazanej w Załączniku 
Nr 1, w pkt. 4.1 pn. „ Obieg dokumentów przychodzących”, 4.4 pn. „ 
Urlopy” 

c)  Etap III    –   dostawa, zainstalowanie, uruchomienie  i wdroŜenie Systemu 
Elektronicznego  Obiegu Dokumentów w części wskazanej w Załączniku 
Nr 1, w pkt. 4.5 pn. „Korespondencja wychodząca”, 4.6 pn. „ Rezerwacja 
sali konferencyjnej” 

 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŜ: 

� aktualizacje dostarczonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, 
� świadczenie  konsultacji w zakresie funkcjonowania Systemu  
� nabycie przez Zamawiającego prawa do eksploatacji nowych wersji produktu oraz 

dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktu w okresie 
realizacji niniejszej umowy;  

� konsultacje w zakresie nowych wersji programu;  
� konsultacje w zakresie administracji programu;  



� szkolenie pracowników administracji (w szczególności pracowników kancelarii i 
księgowości) w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie się dostarczonym 
rozwiązaniem 

� szkolenie dla administratorów w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie 
się dostarczonym rozwiązaniem. W szczególności bieŜąca eksploatacja oraz 
tworzenie nowych schematów obiegów. 

 
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencję potwierdzającą prawo Zamawiającego 
 do   korzystania z dostarczonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 
5. Wykonawca sporządzi i przekaŜe Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia 
 umowy harmonogram  wdroŜenia przedmiotu umowy.  
6. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w języku polskim. 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy 
informatyczne; 48311100-2 system zarządzania dokumentacją; 48613000-8 elektroniczne 
zarządzanie danymi; 72268000-1 usługi dostawy oprogramowania; 72265000-0 usługi 
konfiguracji oprogramowania; 72263000-6 usługi wdraŜania oprogramowania; 80533100-0 
usługi szkolenia komputerowego 
 
Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu  przy ul. Rydygiera 15/17.    

 

Informacje dodatkowe:  
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2) Zamawiający nie przewiduje: 

a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); 

b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p. 
(art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); 

c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); 

d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); 

e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); 

f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); 

g) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p. 

3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

4)  Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy  
– art. 36a ust. 1 ustawy p.z.p. 

W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.), firmy 
tych podwykonawców oraz czy podwykonawca podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaŜe części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom Zamawiający  uzna, Ŝe całość zamówienia 
Wykonawca wykona samodzielnie. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za naleŜyte wykonanie zamówienia. 

  

IV.  Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym 
maksymalny czas realizacji kaŜdego z etapów wynosi 2 miesiące 



 
V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do 
naleŜytego wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności 
określone przez Zamawiającego: 

1) Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p. 
 

2) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

− kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy p.z.p.): 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 

− sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy p.z.p.): 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 

− zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy p.z.p.): 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada 
 wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia 
 wynikające z wykonania w okresie ostatnich trzech lat: 

� co najmniej 3 dostaw wraz z  zainstalowaniem, uruchomieniem i 
wdroŜeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów o wartości co 
najmniej 500 000 zł. brutto kaŜda z nich  

�  co najmniej 3 dostaw wraz z  zainstalowaniem, uruchomieniem i 
wdroŜeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów obsługującego 
minimum 2500 uŜytkowników kaŜda z nich  

Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie powyŜej wskazanych warunków przez 
Wykonawcę , tj. wykazanie co najmniej 3 dostaw wraz z  zainstalowaniem, 
uruchomieniem i wdroŜeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów o 
wartości co najmniej 500 000 zł. brutto kaŜda z nich obsługującego minimum 
2500 uŜytkowników kaŜda z nich. 

 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 SIWZ zostaną spełnione 
wyłącznie jeŜeli: co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie 
zdolności zawodowej  i ten Wykonawca będzie faktycznie realizował tę część 
zamówienia, w której wykazał spełnienie warunku udziału, o którym mowa 
(doświadczenia Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia nie 
sumuje się);  

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się  
w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 
W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złoŜyć wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o 
udzieleniu zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania 
innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 
KaŜdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania   o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 
1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1. 



 

3. Wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  
w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2) SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych  
i sytuacji finansowej, innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, Ŝe realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w formie oryginału 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawienia informacji czego 
dane zasoby dotyczą (ich zakres) oraz czy podmiot zrealizuje dostawy, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i 
ust. 5 pkt 1 Ustawy. 

3) JeŜeli zdolności zawodowe innego podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zaŜąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  
− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  

lub  
− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeŜeli wykaŜe zdolności zawodowe, o której mowa w Rozdziale V ust. 1 
SIWZ. 

JeŜeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów,  w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w  postępowaniu - zamieszcza informacje  o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym  mowa w pkt. VI. 1.2) 

 
4. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku  

z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.): 
Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego 
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub 
którego upadłość ogłoszono,  z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba Ŝe sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
- Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) 
Poza powyŜszym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia  
z udziału w postępowaniu. 
 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 



 
VI. 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) formularz ofertowy  – stanowiący Załącznik do SIWZ -  naleŜy złoŜyć  
w formie oryginału. 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w 
załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. 

 Informacje zawarte w tych oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, Ŝe 
 Wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 2) oraz spełnia warunki 
 udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) - dokumenty naleŜy złoŜyć w formie 
 oryginału. 
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
 oświadczenia,  o którym mowa powyŜej składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie 
 ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzić spełnianie 
 warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
 zobowiązani do złoŜenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego 
 Pełnomocnika.  Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do 
 reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania  w postępowaniu i 
 zawarcia umowy. Dokument  naleŜy złoŜyć w formie oryginału. 

 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym 
mowa, informacje o podwykonawcach. 

3) opis przedmiotu zamówienia – wg Załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ – 
 naleŜy złoŜyć w formie  oryginału. 
4) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika  
 – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

  
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach odpowiednio  
w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3, o których mowa powyŜej.  
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić 
Zamawiającemu, Ŝe realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych  podmiotów (w formie 
oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby  realizacji 
zamówienia. 
 

VI.  2. Celem wykazania, Ŝe nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców  
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p., kaŜdy Wykonawca, 
który złoŜył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  
http://www.przetargi.bieganski.org, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., oryginał oświadczenia  
o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej  
z Wykonawcami, którzy złoŜyli oferty.  

 W przypadku, gdy Wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej moŜe (o ile dotyczy) 
przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 



konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien 
złoŜyć kaŜdy z Wykonawców. 

 
VI.  3. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaŜe się najwyŜej 

oceniona przedłoŜy w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od daty otrzymanego 
wezwania od Zamawiającego dokument potwierdzający brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.) tj.  

• aktualny na dzień jego złoŜenia odpis z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
Ustawy.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty  
powinien złoŜyć kaŜdy z Wykonawców.  

Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 
JeŜeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentu, o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złoŜone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
W przypadku, wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

VI.4. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaŜe się najwyŜej oceniona 
przedłoŜy w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od daty otrzymanego wezwania od 
Zamawiającego: 

 

wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
obejmujący co najmniej:  

� 3 dostawy  wraz z  zainstalowaniem, uruchomieniem i  wdroŜeniem systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów o wartości co najmniej 500 000 zł. brutto 
kaŜda z nich , 



�  3 dostawy  wraz z  zainstalowaniem, uruchomieniem i  wdroŜeniem systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów obsługującego minimum 2500 
uŜytkowników kaŜda z  nich  

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 
których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy zostały wykonane naleŜycie, przy czym  dowodami, o których mowa są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na  rzecz którego 
dostawy  były wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. 

 Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
 poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

 

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

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania do SIWZ oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub/i faksem 56/ 4621334  lub/i       
e-mail przetargi@bieganski.org. 

W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji 
faksem lub drogą elektroniczną kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich 
otrzymania.  
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 
Zamawiający domniemywa, iŜ pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty 
elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

     Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie pisemnej. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Do kontaktów z Wykonawcami upowaŜnieni są:  

− Pani Maria Kurowska – st. specjalista w Dziale Zamówień Publicznych,  
tel. (56) 6413464 – w sprawach związanych z procedurą; 

− Pan Michał Karpiński – Kierownik Działu Informatyki i Teletransmisji, tel. (56) 
6413495 – w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia. 

4. Porozumiewanie się z osobą wymienioną w ust. 3 moŜe mieć miejsce wyłącznie w dni 
robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczać będzie na stronie 
internetowej: www.przetargi.bieganski.org 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium:  Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców składających 
ofertę wniesienia wadium. 

 

IX.  Termin związania ofertą:  
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust.1 pkt 3 Ustawy). 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć 
termin związania, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody 
na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 



3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
1. Oferta powinna być sporządzona w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub 

nieścieralnym atramentem.  
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
3. Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 

4. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, zszyte, 
zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieŜenia ich 
dekompletacji.  

5. Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści 
zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru 
strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
7. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną w danym zadaniu ofertę. 
8. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. JeŜeli złoŜono 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 najniŜszą ceną dolicza się 
podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego 
wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie moŜe zawierać podatku VAT, który 
zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  

9. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w 
sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 
nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana 
według poniŜszego wzoru: 

 „Przetarg nieograniczony –  dostawa i wdroŜenie systemu elektronicznego 
obiegu dokumentów 

                                                          oraz 
                                         Znak sprawy: TI/5/PN/18 
                           „Nie otwierać przed 21.11.2018 r. godz. 12.30”. 
 

Na kopercie umieścić naleŜy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  
nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania moŜe spowodować uznanie przez Zamawiającego 
otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. 

10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli Wykonawca, nie 



później niŜ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
Ustawy. 

Wykonawca w tym celu moŜe wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., , poz. 419 ze zm) oraz złoŜyć wyjaśnienie  
z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji zastrzeŜonych 
jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią 
oraz czy są one w jakikolwiek sposób  dostępne dla innych podmiotów. 
Dokumenty te naleŜy złoŜyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z 
dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej” . 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa mogą oznaczać, Ŝe wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeŜeń. 

Zamawiający informuje, Ŝe w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP w zakresie raŜąco niskiej ceny, a złoŜone przez niego 
wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało 
prawo zastrzeŜenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeŜenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca 
oprócz samego zastrzeŜenia, jednocześnie wykaŜe, iŜ dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIAN Ę 
OFERTY” przed upływem terminu składania ofert, złoŜoną według takich samych 
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA OFERTY ” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania, 
o którym mowa w ust. 9. 
Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otworzona przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie 
dołączona do oferty. 

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  
z postępowania poprzez złoŜenie pisemnego oświadczenia przez osobę upowaŜnioną 
do reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z którego wynika 
umocowanie do reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym 
Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 
15/17,  
86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do 
godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niŜ do 21.11.2018 r. do 
godz. 12.00. 

2. W przypadku złoŜenia oferty po terminie, wskazanym w ust. 1, Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter 



Dział Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy 
mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złoŜyli oferty w terminie; 
c) ceny zaproponowanych w ofertach. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
www.przetargi.bieganski.org       w miejscu, w którym zostało zamieszczone 
ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny: 
Cena oferty to wartość brutto obejmująca wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego 
względem Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i powinna być wyraŜona w 
PLN 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
Przy wyliczaniu poszczególnych wartości naleŜy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku 
na kaŜdym etapie wyliczenia ceny. 
Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniŜej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŜsze zaokrągla  się do 1 grosza. (Podstawa: art. 
106e ust. 11 Ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). 
Ceny i wartości naleŜy podawać w jednostkach monetarnych - złotych polskich (PLN). 
Cena oferty (wartość brutto) musi obejmować wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena ta uwzględnia płatność w 24 opłatach miesięcznych. 

 
XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

(1) Cena  - 60 % 
(2) Czas reakcji  serwisu - 20% 
(3) Parametry funkcjonalne i uŜytkowe – 20% 

 

 Ocena ofert według wyŜej wymienionych kryteriów nastąpi w następujący sposób: 
 
 

 (1)Kryterium ceny: 
  
Ocena punktowa danej oferty  =      cena najniŜsza     x  60 pkt. 

            cena danej oferty 
 

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów. 
 
(2) Kryterium czas reakcji serwisu 
Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 20. 
Ocena ofert w  ramach tego kryterium nastąpi na podstawie zadeklarowanego przez 
Wykonawcę w formularzu oferty  maksymalnego czasu reakcji serwisu 
 Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty maksymalny czas reakcji serwisu 
musi być podany w pełnych godzinach i nie moŜe być dłuŜszy niŜ 24 godziny od  
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu podjęcia czynności 
serwisowych.  

 Punkty zostaną przyznane ofertom wg wzoru: 



  
Ocena punktowa danej oferty  =     liczba pkt. oferty badanej    x  20 pkt. 

            max. liczba pkt.(20 pkt.) 
 
 za zaoferowany maksymalny czas reakcji serwisu:  

do 12 godzin  Wykonawca otrzyma 20 pkt.  
od 13 do 23 godzin Wykonawca otrzyma 10 pkt. 
24 godziny Wykonawca nie otrzyma punktów 
 
(3) Kryterium parametry funkcjonalne i uŜytkowe  
 
Ocena punktowa danej oferty  =     wartość pkt. danej oferty    x  20   
                                    20 (max. wartość pkt.) 
 
Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 20. 
Ocena ofert w ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w miejscach 
oznaczonych „ZAZNACZY Ć WŁA ŚCIWE”  Opisu przedmiotu zamówienia, zawartego 
w Załączniku Nr 1 do SIWZ, wypełnionych przez Wykonawcę. 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska największą liczbę punktów 
łącznie za kryterium 1-3. 
 
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złoŜył 
ofertę najwyŜej ocenią spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).  

 
XIV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie 

powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.  
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby umowa ta zwierała zakres 
rzeczowy przedmiotu zamówienia, jaki będzie realizował kaŜdy z Wykonawców 
występujących wspólnie, chyba, Ŝe dokument ten został złoŜony przez wykonawcę w 
ofercie. 

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy 
prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, a wartość złoŜonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność 
kapitału zakładowego spółki, Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość Ŝądania od 
Wykonawcy przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoŜenia dokumentu 
wynikającego z treści art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.), chyba, Ŝe dokument ten został 
złoŜony przez Wykonawcę w ofercie lub nie jest wymagany zgodnie z treścią umowy 
spółki. 



4. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy 
prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Zamawiający 
zastrzega sobie prawo Ŝądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy – nie dotyczy 

niniejszego postępowania. 
 

XVI.   OGÓLNE WARUNKI UMOWY  
 

§ 1  
WYKONANIE UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wolnego od wad, zgodnego z aktualnie 
obowiązującym prawem Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, jego 
zainstalowanie, uruchomienie, wdroŜenie, utrzymanie w sprawności oraz szkolenie 
pracowników Zamawiającego dotyczące elektronicznego systemu obiegu dokumentów. 
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do niniejszej 
SIWZ. 

2.  Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w trzech etapach: 
 a)  Etap I    –    dostawa, zainstalowanie, uruchomienie  i wdroŜenie Systemu 

 Elektronicznego  Obiegu Dokumentów w części wskazanej w 
 Załączniku Nr 1, w pkt. 4.2 pn. „Obieg faktur” i  4.3 pn. „Zarządzenia” 

 b) Etap II – dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i wdroŜenie Systemu 
 Elektronicznego Obiegu Dokumentów w części wskazanej w Załączniku 
 Nr 1, w pkt. 4.1 pn. „ Obieg dokumentów przychodzących”, 4.4 pn.  

 „ Urlopy” 
c)  Etap III    –   dostawa, zainstalowanie, uruchomienie  i wdroŜenie Systemu 

 Elektronicznego Obiegu Dokumentów w części wskazanej w 
 Załączniku Nr 1, w pkt. 4.5 pn. „Korespondencja wychodząca”, 4.6 pn.  

 „ Rezerwacja sali konferencyjnej” 
 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŜ: 
� aktualizacje dostarczonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, 
� świadczenie  konsultacji w zakresie funkcjonowania Systemu 
� nabycie przez Zamawiającego prawa do eksploatacji nowych wersji produktu oraz 

dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktu w okresie 
realizacji niniejszej umowy;  

� konsultacje w zakresie nowych wersji programu;  
� konsultacje w zakresie administracji programu;  

 
 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko w  

 terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym maksymalny czas 
 uruchomienia kaŜdego z etapów wynosi 2 miesiące. 
5. Miejsce realizacji zamówienia: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława 
 Biegańskiego  w Grudziądzu  przy ul. Rydygiera 15/17.    



 
§ 2  

WARUNKI DOSTAWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko w  

 terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym maksymalny termin 
 uruchomienia i wdroŜenia kaŜdego z etapów wynosi 2 miesiące. 

  Brak odbioru poszczególnych etapów nie wstrzymuje biegu terminu do wykonania 
 dalszych etapów przedmiotu umowy 

2. Wykonawca sporządzi i przekaŜe Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia 
 umowy harmonogram wdroŜenia przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zapewni w ramach ceny m.in.:  
• szkolenie administratorów po kaŜdym zrealizowanym etapie w zakresie 

pozwalającym na  sprawne posługiwanie się dostarczonym rozwiązaniem, 
w szczególności w zakresie  bieŜącej eksploatacji oraz tworzeniu nowych 
schematów obiegów. 

• szkolenie pracowników administracji (w szczególności pracowników 
kancelarii i księgowości) w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie 
się dostarczonym rozwiązaniem 

4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w języku polskim. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem naleŜytej 

 staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy w sposób niepowodujący 

 zaprzestania lub zakłócenia pracy infrastruktury Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszelkie narzędzia potrzebne do realizacji 

 niniejszej umowy. 
8. Wykonawca oświadcza, Ŝe podczas realizacji umowy, a takŜe podczas korzystania z 

 Systemu  Elektronicznego Obiegu Dokumentów w zakresie i na zasadach opisanych w 
 niniejszej umowie, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania Ŝadnych innych 
 usług ani uprawnień. 

9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, Ŝe warunki korzystania z Systemu Elektronicznego 
 Obiegu Dokumentów nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat. 

10. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na informatycznych nośnikach danych lub innej 
 postaci umoŜliwiającej prawidłową instalację przedmiotu umowy najpóźniej w dniu 
 odbioru przedmiotu umowy. 

11.  Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po kaŜdym z etapów realizacji 
 przedmiotu umowy w zakresie prawidłowego działania Systemu Elektronicznego 
 Odbioru Dokumentów.  

12.  W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego 
 ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
 związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na kwotę 500 tys. zł. (słownie: 
 pięćset tysięcy złotych) - pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy. 

 
§ 3  

PRAWA WŁASNO ŚCI INTELEKTUALNEJ 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest uprawniony do rozpowszechniania i wprowadzenia do 

obrotu kompletnego oprogramowania w ilości i rodzajach niezbędnych do prawidłowego 
uŜytkowania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza , Ŝe udziela licencji nieograniczonej terytorialnie i czasowo na 
dostarczone oprogramowanie. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencję potwierdzającą prawo Zamawiającego 



do  korzystania z dostarczonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów.  
 

§ 4  
WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę ustaloną w ofercie 
złoŜonej przez Wykonawcę, tj. brutto: .................. zł (słownie: ...................), netto: 
................... zł (słownie: ...........................). 

2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w 24 miesięcznych ratach w 
wysokości netto: .............................., zł (słownie: ........................... złotych), brutto: 
......................................... zł (słownie: ............................... złotych) kaŜda z nich, ostatnia 
rata wyrównująca ewentualne zaokrąglenia wynikające z podziału ceny oferty na 24 raty, 
przy czym pierwsza rata nastąpi po zakończeniu I Etapu realizacji zamówienia opisanego 
w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, w  terminie do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
faktury VAT, na numer konta ………………………......................….. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany 
protokół odbioru I Etapu opisanego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy wraz  z protokołami 
przeprowadzonych szkoleń przewidzianych dla I Etapu. 

4.  Wykonawca wystawiać będzie faktury w wysokości naleŜnej raty na koniec kaŜdego 
miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.   

5. W przypadku braku realizacji II i III Etapu  przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo 
do wstrzymania płatności rat, aŜ do czasu wywiązania się Wykonawcy z realizacji 
postanowień niniejszej umowy.  

 Uprawnienie, o którym mowa ma zastosowanie po upływie 30 dni od daty upływu 
 wymaganego terminu realizacji II i /lub III Etapu.  
6. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego będą zaliczane 
 na poczet naleŜności głównej najdalej wymagalnej.  
7. Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu 
 względem Zamawiającego jak równieŜ nie dokonywać ich przekazu oraz czynności 
 innych, podobnych, zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień po stronie 
 Wykonawcy, wynikających  z zawartej umowy.  
8. Wykonawca nie moŜe korzystać z instytucji poręczenia (art. 876-887 Kodeksu 
 Cywilnego) przy realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania jak i po wykonaniu 
 umowy. 

§ 5  
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

1. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony System 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów, kaŜdorazowo liczonej od daty podpisania 
protokołu odbioru kaŜdego z etapów realizacji przedmiotu umowy.  

2.  Wraz z dostawą (kaŜdorazowo wraz z zakończeniem realizacji etap) Wykonawca 
 zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący  dowód 
 udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji 
 (dokument gwarancyjny musi zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące  procesu 
 reklamacji w przypadku sprzeczności pomiędzy treścią warunków gwarancji a, treścią 
 niniejszej  umowy zastosowanie mają warunki określone w umowie). 
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
 wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady. Zamawiający uprawniony jest do 
 wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi niezaleŜnie od uprawnień wynikających z 
 gwarancji. 
4. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do 
 wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia 



 Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez  Wykonawcę 
 wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na 
 ich wykonanie. 
5. Wykonawca w okresie objętym gwarancją odpowiada za wady fizyczne w dostarczonym 
 przedmiocie umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania i odpowiedzialność. 
6. W celu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  o 
 wadzie fizycznej dostarczonego przedmiotu zamówienia.  
7. Wykonawca w razie udzielonej gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia obsługi 
 serwisowej na zasadach określonych poniŜej: 

1) Z dniem odbioru przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie świadczenie usług 
utrzymania i asysty technicznej w stosunku do przedmiotu umowy w celu zapewnienia 
poprawnego i nieprzerwanego działania Systemu. 
2) Zakres usług utrzymania i asysty polegać będzie na: 
• świadczeniu pomocy technicznej, 
• świadczeniu usług utrzymania i konserwacji dla dostarczonego oprogramowania 
• dostarczaniu nowych wersji oprogramowania będących wynikiem wprowadzenia 

koniecznych zmian w funkcjonowaniu systemu związanych z wejściem w Ŝycie 
nowych przepisów, 

• świadczeniu telefonicznie usług doradztwa i opieki w zakresie eksploatacji Systemu, 
• podejmowaniu czynności związanych z diagnozowaniem problemów oraz 

usuwaniem przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania dostarczonego Systemu, 
      3) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług utrzymania i asysty technicznej  

    w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego. 
 
 
 

 

 4) Godziny pracy i czas reakcji serwisu gwarancyjnego 

Lp. Nazwa Warunki Uwagi 
 

1 Godziny pracy 
serwisu 

07:00-14:35 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do 
piątku) 
 

2 Czas reakcji maksymalnie  
24 godziny 
/termin zostanie 
wskazany w 
ofercie/ 

- czas liczony od momentu zgłoszenia 
przez Zamawiającego do momentu 
podjęcia czynności serwisowych 
- obowiązuje 5 dni w tygodniu 
- w przypadku awarii krytycznej, 
realizacja zgłoszenia nastąpi 
niezwłocznie tj. bez zbędnej zwłoki 

3 Czas dostarczenia 
aktualizacji 

maksymalnie  
14 dni 

Przed dniem wejścia w Ŝycie (przy 
załoŜeniu Ŝe akty prawne zostaną 
opublikowane na 45 dni przed 
upływem tego terminu ). W 
pozostałych sytuacjach, mających 
wpływ na zapewnienie ciągłości 
funkcjonowania szpitala w terminie 
moŜliwie najszybszym 

4 Czas usunięcia błędu 
niekrytycznego lub 
niedopracowania 
programistycznego 

maksymalnie  
14 dni 

Od momentu podjęcia działań przez 
serwis 
 



5 Czas wykonania 
dodatkowych 
raportów, 
konsultacji, analiz, 
zmian 
parametrów 
programu i 
innych usług 
zleconych 
 

maksymalnie  
14 dni 

Od momentu podjęcia działań przez 
serwis, w przypadkach niemających 
bezpośredniego wpływu na 
funkcjonowanie jednostki 
 

 
5) Powiadomienie Wykonawcy o błędach systemu następować będzie w formie 
 elektronicznej poprzez internetowy system zgłaszania błędów pod 
 adresem………………..............… lub adresy mailowe  ................................... 
6)   Prace mogą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego albo przez połączenie zdalne 

 w terminie ustalonym przez Strony lub jako konsultacja telefoniczna realizowana tego 
 samego dnia, jeśli zgłoszenie  wpłynęło do siedziby Wykonawcy do godz. 14.00. 

7)    W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zmian 
 wynikających z potrzeb Zamawiającego pozwalających Zamawiającemu na 
 funkcjonowanie uwzględniające zmiany przepisów. 
8)    Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia w pełnym zakresie czynności serwisowych    

w odniesieniu do zgłoszeń przesłanych w okresie obowiązywania gwarancji. 
 

§ 6 
KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, tj. kaŜdorazowo terminu 

2 miesięcy na realizację kaŜdego z etapów, o którym mowa w § 1 ust. 2 w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy za kaŜdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 5 ust. 7 pkt. 4) w 
wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy za kaŜdą rozpoczętą godzinę zwłoki lub opóźnienia 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % 
wartości netto umowy.  

2. Strony umowy dopuszczają moŜliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyŜszającego kary umowne. 

§ 7  
 ZMIANY TRE ŚCI UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyraŜonej w formie pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 
144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144  ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych 
przewiduje moŜliwość zmiany – z zastrzeŜeniem formy pisemnej  – postanowień 
niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w następujących przypadkach: 
- zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku 

zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę 
podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która  pozostaje bez zmian. 



- wprowadzenia przez producenta nowej wersji Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów pod warunkiem, Ŝe nowa wersja spełnia wymagania określone w 
SIWZ, 

- dostarczenia produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania 
określone w SIWZ w sytuacji zakończenia wytwarzania oprogramowania lub 
wycofania z obrotu na terenie Polski, 

- zastąpienia danego produktu produktem zastępczym spełniającym wymagania 
określone w SIWZ w przypadku powtarzającej się wadliwości działania  
dostarczonego Systemu. 

 
§ 8 

POUFNOŚĆ 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji 

obejmujących przedmiot zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się Ŝe wszelkie informacje podlegające ochronie uzyskane 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia przedmiotu umowy nie będą 
wykorzystywane do Ŝadnego rodzaju materiałów propagandowych w działalności 
informacyjno-marketingowej, ani teŜ prezentowane w prasie, radiu, telewizji oraz w 
jakikolwiek inny sposób, powodujący udostępnienie tych informacji osobom 
nieuprawnionym z wszystkimi jego elementami. 

 
§ 9 

 ROZWIĄZANIE UMOWY 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 

§ 10 
 KLAUZULA WŁ ŚCIWO ŚCI SĄDU 

1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy - 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod 
rozstrzygnięcie Sądu .miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 

 
§ 11 

 POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Nadzór nad prawidłowa realizacją umowy sprawują: 

− ze strony Zamawiającego - ............................................... 
− ze strony Wykonawcy - ..................................................... 

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne zgłoszenie. 
Zmiana ta nie wymaga formy aneksu. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla kaŜdej ze stron. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania  o udzielenie zamówienia: 
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują 



środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.  
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.  
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia; 
3. odrzucenia oferty Odwołującego; 
4. opisu przedmiotu zamówienia; 
5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równowaŜnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ  Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy uŜyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeŜeli 
zostały przesłane w inny sposób.  
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niŜ wyŜej 
wymienione wnosi się  w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.   
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo 
miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony 
prawnej zawarte są   w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
XVIII.   Klauzula informacyjna  
 

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, Ŝe:  
ADMINISTRATOR  
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny  
im. dr  Władysława Biegańskiego w  Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. dr Ludwika 
Rydygiera 15/17, wpisany do Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000002976  
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORA Z 
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  
1. Kontakt do administratora danych osobowych: 
email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org,  lub pisemnie na adres siedziby administratora 
- 86-300 Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17,  
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 
e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby administratora  
86-300 Grudziądz, ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 56 641 35 79 
Z inspektorem ochrony danych moŜna się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę  i wdroŜenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów" znak 
sprawy: TI/5/PN/18. 
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 jeŜeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; Informuje, Ŝe dane te mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia 
roszczeń przez Administratora Danych w związku z prowadzoną przez niego 
działalnością. 
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 Pani/Pana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo Ŝądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ;   



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

Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyŜ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 

Grudziądz, dnia 13.11.2018 r. 
 

 



 
 
 
Załącznik Nr 2                                                                         Zamawiający: 

Regionalny Szpital 
Specjalistyczny  
im. dr Władysława 
Biegańskiego  
ul. Rydygiera 15/17,  
86-300 Grudziądz 
 (pełna nazwa/firma, adres) 

 

Wykonawca: 

……………………………

……………………………

…………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………

……………………………

…………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa i wdro Ŝenie 
Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów" (znak sp rawy: TI/5/PN/18),   (nazwa 
postępowania), prowadzonego przez  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława 
Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, 
co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY:  

 



1. Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie 

wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                  

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                                                                                         ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 

WYKONAWCA:  

Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………

……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                                                                                        ………………………………………… 

(podpis) 



 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział moŜliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODWYKONAWCY NIEB ĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                                                                                    ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                                                                                                                                      

      ………………………………………… 

(podpis) 

 



Załącznik nr 3                                                                                  Zamawiaj ący:  

Regionalny Szpital 
Specjalistyczny  
im. dr Władysława 
Biegańskiego  
ul. Rydygiera 15/17,  
86-300 Grudziądz 

(pełna nazwa/firma, adres) 
Wykonawca:  

……………………………

……………………………

……………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………

……………………………

……………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa i wdro Ŝenie 
Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów" (znak sp rawy: TI/5/PN/18),   (nazwa 
postępowania), prowadzonego przez  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława 
Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, 
co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  



Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

          ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :  

Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

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

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                                                                                     ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                                                                                      ………………………………………… 

(podpis) 

 


