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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350016-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Namysłów: Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
2018/S 152-350016

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
ul. Oleśnicka 4
Osoba do kontaktów: Maria Adamczyk
46-100 Namysłów
Polska
Tel.:  +48 774103695
E-mail: zamowienia@namyslow.pl 
Faks:  +48 774040250
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.namyslow.pl
Adres profilu nabywcy: www.namyslow.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: www.namyslow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Namysłowie
pl. Wolności 12A
Namysłów
Polska
Adres internetowy: www.namyslow.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Namysłowie
pl. Wolności 12A
Osoba do kontaktów: Maria Adamczyk
46-100 Namysłów
Polska
Tel.:  +48 774103695
E-mail: zamowienia@namyslow.pl 
Faks:  +48 774103695
Adres internetowy: www.namyslow.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
ul. Oleśnicka 4
Osoba do kontaktów: Andrzej Galla
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46-100 Namysłów
Polska
Tel.:  +48 774040248
Faks:  +48 774040250

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka
Akcyjna

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba
Zamawiającego - Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów,
POLSKA.
Kod NUTS PL,PL524

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-
zdrowia w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych
dotyczący wykonania usług, dostawy zamawianego sprzętu oraz wykonania robót budowlanych zawarty jest w
załącznikach do SIWZ o nazwie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Projekt: „Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim Centrum Zdrowia
Spółka Akcyjna”. Nr wniosku: RPOP.10.03.00-16-0006/17. Nr umowy: RPOP.10.03.00-16-0006/17-00. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3 E-usługi publiczne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64216000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
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To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-
zdrowia w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna”.
2. Projekt: „Rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim Centrum Zdrowia
Spółka Akcyjna”. Nr wniosku: RPOP.10.03.00-16-0006/17. Nr umowy: RPOP.10.03.00-16-0006/17-00. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.3 E-usługi publiczne.
3. Zamówienie składa się z 2 części:
1) Rozbudowa infrastruktury i zakupu sprzętu oraz system IT – część 1:
W ramach części 1 zamówienia przewiduje się:
(1) Rozbudowę infrastruktury i zakup sprzętu poprzez: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia (serwerów
i zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem typu
office, wdrożenie – instalacja i konfiguracja sprzętu).
(2) System IT poprzez: dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu wspomagającego
zarządzanie, elektroniczny obieg dokumentów i uruchomienie e-usług (Zakup oraz dostawa licencji na
oprogramowanie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie i portal e-usług, systemu baz
danych, elektronicznego obiegu dokumentów oraz oprogramowania portalu do świadczenia e-usług. Prace
wdrożeniowe - implementacja i konfiguracja wdrażanego systemu oraz uruchomienie e-usług. Utrzymanie
systemu - świadczenia usługi serwisu oprogramowania oraz nadzoru autorskiego nad systemem IT przez okres
5 lat od odbioru końcowego).
2) Modernizacja sieci LAN i zakup sprzętu – część 2.
W ramach części 2 zamówienia przewiduje się:
(1) Modernizację i rozbudowę wewnętrznej sieć komputerowej szpitala: Wykonanie instalacji elektrycznej,
wykonanie instalacji urządzeń zasilania gwarantowanego, wykonanie instalacji teletechnicznej. Przedmiot
zamówienia należy wykonać zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej STWiORB), projektem, pozwoleniem nr 248/
N/2017 z dnia 24.3.2017 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obowiązującymi przepisami i
normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów oraz w sposób nie zakłócający pracy szpitala.
(2) Zakup sprzętu: Zakup sprzętu sieciowego, zakup urządzenia antyspamowego i antywirusowego –
UTM, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego, instalacja i konfiguracja urządzenia antyspamowego i
antywirusowego - UTM.
4. Wykonanie prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na obiekcie czynnym.
5. Okres gwarancji na prace wdrożeniowe systemu IT wynosi minimum 3 lata - dla części 1 / Okres gwarancji na
roboty związane z modernizacją i rozbudową wewnętrznej sieć komputerowej szpitala wynosi minimum 3 lata -
dla części 2.
6. Ponadto przedmiot zamówienia, obejmuje,:
1) Wdrożenie polityki bezpieczeństwa sieci komputerowej szpitala oraz przeprowadzenie corocznego audytu
bezpieczeństwa przez okres minimum 3 lat - dla części 1 i 2.
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2) Pomoc w zarządzaniu nowoutworzonym systemem IT przez okres minimum 3 lat - dla części 1 / Pomoc w
zarządzaniu nowoutworzoną siecią komputerową przez okres minimum 3 lat - dla części 2.
3) Wykonanie dokumentacji technicznej w formie papierowej i elektronicznej, zawierającej dokładny opis metody
działania programu, algorytmów w nim zastosowanych, rozmieszczenia i sposób działania poszczególnych
komponentów (w języku polskim) - dla części 1.
4) Wykonanie dokumentacji użytkowej zawierającej instrukcje dla użytkowników a także zasady
administrowania środowiskiem systemowym i aplikacyjnym, w tym instrukcje dla administratora systemu
objętego niniejszą umową, procedury upgrade’u oraz update’u (w języku polskim) - dla części 1.
5) Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej systemu objętego niniejszą umową. zawierającej opis konfiguracji
systemu, opis rozszerzeń modyfikacji, procedury tworzenia kopii zapasowych oraz opis interfejsów, opis
struktury bazy/baz danych, wykaz dostarczonego oprogramowania (aplikacji), opis programowych zasad
bezpieczeństwa i ochrony danych (w języku polskim) - dla części 1.
7. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
64216000-3 Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji.
Dodatkowe kody CPV:
30211000-1 Komputery wysokowydajne.
30213300-8 Komputer biurkowy.
30231200-9 Konsole.
30231300-0 Monitory ekranowe.
30232000-4 Sprzęt peryferyjny.
30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych.
30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID).
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy.
31214100-0 Przełączniki.
45000000-7 Roboty budowlane.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45311100 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.
45314310-7 Układanie kabli.
48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania.
48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego.
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne.
48612000-1 Systemy zarządzania bazą danych.
48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi.
48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania.
48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej.
48822000-6 Serwery komputerowe.
48821000-9 Serwery sieciowe.
48823000-3 Serwery plików.
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.
51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji.
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.



Dz.U./S S152
09/08/2018
350016-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 21

09/08/2018 S152
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 21

72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne.
72246000-1 Usługi doradcze w zakresie systemów.
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów.
72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu.
72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania).
72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania.
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania.
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania.
72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania.
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania.
72322000-8 Usługi zarządzania danymi.
72420000-0 Usługi w zakresie rozwijania internetu.
72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej.
79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa.
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych
dotyczący wykonania usług, dostawy zamawianego sprzętu oraz wykonania robót budowlanych zawarty jest w
załącznikach o nazwie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
9. Oferowane przez wykonawcę urządzenia muszą posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie
zamówienia. Oferowane przez wykonawcę urządzenia muszą odpowiadać minimalnym parametrom
technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu
zamówienia – muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto
urządzenia muszą zawierać wszystkie elementy startowe i muszą być gotowe do pracy.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i
ofercie.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy.
13. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z
rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy. W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość
powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
14. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie
wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy
o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym
przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
15. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca do
wykonywania czynności określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia zatrudniał osoby na podstawie
umów o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108). Zamawiający zastrzega sobie
prawo do przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego
pracownikami.
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16. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części
zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
17. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają być
zamontowane urządzenia. Osoby przybyłe na wizję lokalną muszą posiadać ze sobą dokument tożsamości
i zgłosić się w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w
Namysłowie przy Pl. Wolności 12A w Namysłowie, pok. 210.
18. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a
ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
19. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części: 2. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą
obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną
odrzucone.
20. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców,
należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt
formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału
podwykonawcy.
21. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i
ofercie.
22. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego - Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna,
ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, POLSKA.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.10.2018. Zakończenie 30.9.2019

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Rozbudowa infrastruktury i zakupu sprzętu oraz system IT – część 1
1) Krótki opis

W ramach części 1 zamówienia przewiduje się:
(1) Rozbudowę infrastruktury i zakup sprzętu poprzez: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia (serwerów
i zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem typu
office, wdrożenie – instalacja i konfiguracja sprzętu).
(2) System IT poprzez: dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu wspomagającego
zarządzanie, elektroniczny obieg dokumentów i uruchomienie e-usług (Zakup oraz dostawa licencji na
oprogramowanie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie i portal e-usług, systemu baz
danych, elektronicznego obiegu dokumentów oraz oprogramowania portalu do świadczenia e-usług. Prace
wdrożeniowe - implementacja i konfiguracja wdrażanego systemu oraz uruchomienie e-usług. Utrzymanie
systemu - świadczenia usługi serwisu oprogramowania oraz nadzoru autorskiego nad systemem IT przez okres
5 lat od odbioru końcowego).
Dodatkowy kod lub kody CPV:
30211000-1 Komputery wysokowydajne.
30213300-8 Komputer biurkowy.
30231200-9 Konsole.
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30231300-0 Monitory ekranowe.
30232000-4 Sprzęt peryferyjny.
30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych.
30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID).
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy.
48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania.
48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego.
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne.
48612000-1 Systemy zarządzania bazą danych.
48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi.
48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania.
48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej.
48822000-6 Serwery komputerowe.
48821000-9 Serwery sieciowe.
48823000-3 Serwery plików.
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.
51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji.
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.
72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne.
72246000-1 Usługi doradcze w zakresie systemów.
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów.
72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu.
72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania.
72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania.
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania.
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania.
72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania.
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania.
72322000-8 Usługi zarządzania danymi.
72420000-0 Usługi w zakresie rozwijania internetu.
79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa.
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64216000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonanie prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na obiekcie czynnym.
Okres gwarancji na prace wdrożeniowe systemu IT wynosi minimum 3 lata - dla części 1.
Ponadto przedmiot zamówienia, obejmuje,:
1) Wdrożenie polityki bezpieczeństwa sieci komputerowej szpitala oraz przeprowadzenie corocznego audytu
bezpieczeństwa przez okres minimum 3 lat.
2) Pomoc w zarządzaniu nowoutworzonym systemem IT przez okres minimum 3 lat.
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3) Wykonanie dokumentacji technicznej w formie papierowej i elektronicznej, zawierającej dokładny opis metody
działania programu, algorytmów w nim zastosowanych, rozmieszczenia i sposób działania poszczególnych
komponentów (w języku polskim).
4) Wykonanie dokumentacji użytkowej zawierającej instrukcje dla użytkowników a także zasady
administrowania środowiskiem systemowym i aplikacyjnym, w tym instrukcje dla administratora systemu
objętego niniejszą umową, procedury upgrade’u oraz update’u (w języku polskim).
5) Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej systemu objętego niniejszą umową. zawierającej opis konfiguracji
systemu, opis rozszerzeń modyfikacji, procedury tworzenia kopii zapasowych oraz opis interfejsów, opis
struktury bazy/baz danych, wykaz dostarczonego oprogramowania (aplikacji), opis programowych zasad
bezpieczeństwa i ochrony danych (w języku polskim).
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie:
Część 1 do 30.9.2019 r.
Ponadto w przypadku części 1:
Przez okres 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru wdrożenia systemu Wykonawca jest
zobowiązany świadczyć usługi serwisu oprogramowania oraz pełnić nadzór autorski.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na prace wdrożeniowe systemu IT na okres minimum 3
lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia polityki bezpieczeństwa sieci komputerowej szpitala oraz
przeprowadzania corocznego audytu bezpieczeństwa przez okres minimum 3 lat od dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pomocy w zarządzaniu nowoutworzonym systemem IT przez okres
minimum 3 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie:
Część 2 do 31.12.2018 r.
Ponadto w przypadku części 2:
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na roboty związane z modernizacją i rozbudową
wewnętrznej sieć komputerowej szpitala na okres minimum 3 lata od dnia podpisania protokołu końcowego
odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia polityki bezpieczeństwa sieci komputerowej szpitala oraz
przeprowadzania corocznego audytu bezpieczeństwa przez okres minimum 3 lat od dnia podpisania protokołu
końcowego odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pomocy w zarządzaniu nowoutworzoną siecią komputerową przez
okres minimum 3 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.

Część nr: 2
Nazwa: Modernizacja sieci LAN i zakup sprzętu – część 2
1) Krótki opis

W ramach części 2 zamówienia przewiduje się:
(1) Modernizację i rozbudowę wewnętrznej sieć komputerowej szpitala: Wykonanie instalacji elektrycznej,
wykonanie instalacji urządzeń zasilania gwarantowanego, wykonanie instalacji teletechnicznej. Przedmiot
zamówienia należy wykonać zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej STWiORB), projektem, pozwoleniem nr 248/
N/2017 z dnia 24.3.2017 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obowiązującymi przepisami i
normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów oraz w sposób nie zakłócający pracy szpitala.
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(2) Zakup sprzętu: Zakup sprzętu sieciowego, zakup urządzenia antyspamowego i antywirusowego –
UTM, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego, instalacja i konfiguracja urządzenia antyspamowego i
antywirusowego - UTM.
Dodatkowy kod lub kody CPV:
30232000-4 Sprzęt peryferyjny.
31214100-0 Przełączniki.
45000000-7 Roboty budowlane.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45311100 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.
45314310-7 Układanie kabli.
48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne.
48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej.
51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji.
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.
72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne.
72246000-1 Usługi doradcze w zakresie systemów.
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów.
72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu.
72261000-2 Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania.
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania.
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania.
72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania.
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania.
72322000-8 Usługi zarządzania danymi.
72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej.
79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64216000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonanie prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na obiekcie czynnym.
Okres gwarancji na roboty związane z modernizacją i rozbudową wewnętrznej sieć komputerowej szpitala
wynosi minimum 3 lata.
Ponadto przedmiot zamówienia, obejmuje:
1) Wdrożenie polityki bezpieczeństwa sieci komputerowej szpitala oraz przeprowadzenie corocznego audytu
bezpieczeństwa przez okres minimum 3 lat.
2) Pomoc w zarządzaniu nowoutworzoną siecią komputerową przez okres minimum 3 lat.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część nr 1) 50 000,00 PLN. Część nr 2) 10 000,00 PLN.
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone zostały w pkt. 9 SIWZ.
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w
pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Termin związania oferta wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 - 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (oraz
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) określone zostały w pkt 7 SIWZ.
Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć:
— do oferty: Wypełnione i podpisane oświadczenie/oświadczenia* wykonawcy, o którym/których* mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego „JEDZ”) - w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wg załącznika Nr 1.1 do SIWZ;
Wypełniony i podpisany formularz cenowy – część 1 wg załącznika Nr 1.2 do SIWZ i/lub wypełniony i podpisany
formularz cenowy – część 2 wg załącznika Nr 1.3 do SIWZ; Dowód wniesienia wadium; Pełnomocnictwo
- w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby
reprezentujące wykonawcę*; Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego*,
— po otwarciu ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w SIWZ, tj:
1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - wg załącznika nr 5 do SIWZ.
6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - wg załącznika nr 6 do SIWZ.
7. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy - wg załącznika nr 7 do SIWZ.
8. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy - wg
załącznika nr 8 do SIWZ.
9. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zmianami) - wg
załącznika nr 9 do SIWZ.
10. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w
postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
11. Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: dla części 1
– 2 000 000,00 PLN, dla części 2 – 500 000,00 PLN.
12. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - dla części 1, i/lub
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty dla części 2 - wg załącznika nr 10 do SIWZ.
13. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg
załącznika nr 11 do SIWZ.
Projekty umów przedstawiono w załącznikach nr 3 do SIWZ.
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze
aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności
zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: TAK.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym
terminie.
4) gdy nie zostanie wykorzystana kwota na jaką opiewa umowa, w przypadku niezrealizowania przedmiotu
umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych dopuszcza się wydłużenie terminu
realizacji zamówienia.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2. Zmiany warunków płatności:
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,
3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o
dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów
określających źródła finansowania zamówienia.
3. Zmiany cen jednostkowych:
1) zmiany stawki podatku VAT, cen brutto oraz wartości brutto umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość
wzrostu lub zmniejszenia cen jednostkowych brutto oraz wartości brutto w przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług VAT. Zmiany nastąpią nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego
stawkę podatku VAT.
2) obniżenie wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy zaproponuje ten sam
produkt w niższej cenie.
4. Zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy
niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie
przedmiotu zamówienia,
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2) Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt
równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia,
3) producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny,
spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia,
4) producent zmieni sposób konfekcjonowania przedmiotu umowy,
5) rezygnacja z części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości,
6) zmiana dostarczanego zestawu na lepszy (o lepszych parametrach technicznych niż podane w ofercie
przetargowej), bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia,
7) zmiana sposobu wykonania umowy podyktowana niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń
wskazanych w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
8) zmiana sposobu wykonania umowy podyktowana pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń
nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
9) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /
technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,
10) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
11) konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użytkowania sieci / systemu czy
eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy),
12) konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia
bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania sieci / systemu (przy niezmiennym wynagrodzeniu
Wykonawcy).
5. Zmiany osób i podmiotów:
1) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące
się co najmniej równoważnymi uprawnieniami (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy),
2) konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność
wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek
Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o
uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy).
6. Pozostałe zmiany:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,
2) zmiana numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej artykułu, w przypadku, gdy wykonawca
zaproponuje taką zmianę,
3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą,
4) zmiany dotyczące nazwy wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej oraz innych danych
identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
5) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
6) aktualizowanie wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej realizację,
7) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej:
dla części 1 – 2 000 000,00 PLN, dla części 2 – 500 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować
ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia. Ocena spełniania
warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty. Warunek musi spełniać w całości
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
lub podmiot trzeci na zasoby którego powołuje się Wykonawca (niniejsza zasada ma odpowiednio
zastosowanie również w przypadku Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienie,
tzn. niedopuszczalne jest łączenie zasobów tego Wykonawcy i zasobu podmiotu trzeciego w celu wykazania
warunku).
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, na
wezwanie Zamawiającego należy złożyć: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej: dla części 1 – 2 000 000,00 PLN, dla części 2 – 500 000,00 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla Części 1:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami
zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum 4 osobowym zespołem przewidzianym do realizacji
przedmiotowego zamówienia, posiadającym tj.: kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
— minimum 1 kierownika zespołu: wykształcenie wyższe magisterskie, posiadającego certyfikat zarządzania
projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny i dyplom ukończenia studiów wyższych lub
podyplomowych w specjalności: zarządzanie projektami oraz udział w minimum 1 wdrożeniu systemu
informatycznego w zakresie części medycznej dla ZOZ na stanowisku kierownika projektu),
— minimum 3 specjalistów w zakresie wdrażania systemów informatycznych w zakresie części medycznej dla
ZOZ: wykształcenie wyższe magisterskie, udział w minimum 1 wdrożeniu na stanowisku wdrożeniowca.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunek spełniają wspólnie
(łącznie) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów. Ocena spełniania warunku
zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu
wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą stosownych
dowodów potwierdzających spełnianie warunku:
O Odpowiednich umów, i/lub
O Odpowiednich oświadczeń, i/lub
O Zobowiązań podwykonawców, i/lub
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O Zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia potencjału tych podmiotów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie wykonał należycie, (a w przypadku świadczenia usług okresowych lub ciągłych również wykonuje)
minimum 1 (jedno) zamówienie podobne do przedmiotu zamówienia (odpowiadające rodzajem i charakterem) o
wartości min.: 500 000,00 PLN brutto w ramach jednego zamówienia.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty. Warunek musi
spełniać w całości samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub podmiot trzeci na zasoby którego powołuje się Wykonawca (niniejsza zasada ma odpowiednio
zastosowanie również w przypadku Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienie,
tzn. niedopuszczalne jest łączenie zasobów tego Wykonawcy i zasobu podmiotu trzeciego w celu wykazania
warunku).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska osób, określonych w pierwszym warunku „Zdolność techniczna
lub zawodowa”, a wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób powinny być zawarte w dowodach potwierdzających spełnianie tego
warunku:
O Odpowiednich umowach, i/lub
O Odpowiednich oświadczeniach, i/lub
O Zobowiązaniach podwykonawców, i/lub
O Zobowiązaniach innych podmiotów do udostępnienia potencjału tych podmiotów.
Dla Części 2:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami
zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum 4 osobowym zespołem przewidzianym do realizacji
przedmiotowego zamówienia, posiadającym tj.: kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
— minimum 1 kierownika robót elektrycznych (posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika
robót elektrycznych), minimum 1 projektanta instalacji elektrycznych (posiadającego uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych) i minimum 1 elektro-instalatora (posiadającego uprawnienia SEP D i
E z pracami kontrolno-pomiarowymi) albo minimum 1 osobę, która będzie kierownikiem robót elektrycznych,
projektantem instalacji elektrycznych i elektro-instalatorem (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót
elektrycznych oraz posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającego
uprawnienia SEP D i E z pracami kontrolno-pomiarowymi),
— minimum 2 pomocników elektro-instalatora,
— minimum 1 instalatora sieci komputerowe LAN (posiadającego ważne uprawnienia i certyfikaty wydane przez
producenta okablowania przyjętego do realizacji).
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunek spełniają wspólnie
(łącznie) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów. Ocena spełniania warunku
zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu
wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą stosownych
dowodów potwierdzających spełnianie warunku:
O Odpowiednich umów, i/lub
O Odpowiednich oświadczeń, i/lub
O Zobowiązań podwykonawców, i/lub
O Zobowiązań innych podmiotów do udostepnienia potencjału tych podmiotów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 (jedno) zamówienie podobne
do przedmiotu zamówienia (odpowiadające rodzajem i charakterem) o wartości min.: 100 000,00 PLN brutto w
ramach jednego zamówienia.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty. Warunek musi
spełniać w całości samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub podmiot trzeci na zasoby którego powołuje się Wykonawca (niniejsza zasada ma odpowiednio
zastosowanie również w przypadku Wykonawcy samodzielnie ubiegającego się o udzielenie zamówienie,
tzn. niedopuszczalne jest łączenie zasobów tego Wykonawcy i zasobu podmiotu trzeciego w celu wykazania
warunku).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska osób, określonych w pierwszym warunku „Zdolność techniczna
lub zawodowa”, a wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób powinny być zawarte w dowodach potwierdzających spełnianie tego
warunku:
O Odpowiednich umowach, i/lub
O Odpowiednich oświadczeniach, i/lub
O Zobowiązaniach podwykonawców, i/lub
O Zobowiązaniach innych podmiotów do udostępnienia potencjału tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej: na wezwanie
Zamawiającego należy złożyć:
1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - dla części 1, i/lub
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Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty dla części 2 - wg załącznika nr 10 do SIWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg
załącznika nr 11 do SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Dodatkowy okres przeprowadzania corocznego audytu bezpieczeństwa. Waga 20
3. Dodatkowy okres gwarancji na prace wdrożeniowe systemu IT / Dodatkowy okres gwarancji na roboty
związane z modernizacją i rozbudową wewnętrznej sieć komputerowej szpitala. Waga 10
4. Dodatkowy okres pomocy w zarządzaniu nowoutworzonym systemem IT / Dodatkowy okres pomocy w
zarządzaniu nowoutworzoną siecią komputerową. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IZM.I.272.6.2018.MA.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
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IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.9.2018 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 13.9.2018 - 11:00
Miejscowość:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (w Namysłowskim
Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, w budynku administracji (budynek „C”),
w sekretariacie). Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – w Namysłowskim Centrum Zdrowia
Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, w budynku administracji (budynek „C”), w gabinecie
dyrektora.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt: „Rozwój elektronicznych
usług publicznych z zakresu e-zdrowia w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna”. Nr wniosku:
RPOP.10.03.00-16-0006/17. Nr umowy: RPOP.10.03.00-16-0006/17-00. Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
działanie 10.3 E-usługi publiczne.

VI.3) Informacje dodatkowe
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 4.5.2016) zwanym dalej RODO - dotyczy przypadku
zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku
informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności:
Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
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Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
informacji z KRK),
Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności:
Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą,
Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),
Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania)
danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane
osobowe dotyczą. Mając na względzie specyfikę zamówień publicznych, uznać należy, że:
Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.
Wykonawca będący osobą fizyczną, musi już na początku postępowania zapoznać się z treścią ogłoszenia o
zamówieniu lub SIWZ, aby móc uczestniczyć w postępowaniu.
Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na
potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z
art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio
pozyskał.
Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone
w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając
na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu,
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zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z realizacja zadań wynikających z ustawy
informuję, że:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu (dane Wykonawcy) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy
po rozstrzygnięciu przetargu, jest Zamawiający oraz Starostwo Powiatowe w Namysłowie, pl. Wolności 12A,
46-100 Namysłów, tel. 77 410 36 95 wew. 101, fax 77 410 39 22, e-mail: sekretariat@zoznamyslow.pl ;
iod@namyslow.pl ,
Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych, w: (1) Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna,
ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, pod adresem e-mail: sekretariat@zoznamyslow.pl , lub pisemnie na
adres Zamawiającego; (2) Starostwie Powiatowym w Namysłowie pod adresem e-mail: iod@namyslow.pl ,
lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział
Organizacyjny,
Cele przetwarzania danych osobowych: Zamówienia publiczne (Prowadzenie zamówień publicznych,
Prowadzenie rejestru umów). Prowadzenie zamówień publicznych - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c, oraz
stosownych przepisów prawa (Prawo zamówień publicznych). Realizacja zamówień publicznych na podstawie
umowy art. 6 ust.1 lit. b), Okres przechowywania danych – zgodnie z przepisami prawa, maksymalnie 10 lat.
Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być:
Banki, UZP, UPUE, organy kontroli (RIO, NIK, UKS, CBA i inne), Instytucje finansujące,
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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 Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących osób narusza przepisy RODO;
Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagań określonych
przepisami prawa jest obligatoryjne,
Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy,
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane,
Wykonawcy nie przysługuje:

mailto:sekretariat@zoznamyslow.pl
mailto:iod@namyslow.pl
mailto:sekretariat@zoznamyslow.pl
mailto:iod@namyslow.pl
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− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących
uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.namyslow.pl (zakładka Ochrona Danych
Osobowych 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 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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 Prawo zamówień
publicznych.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań, których
wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.8.2018

www.namyslow.pl

