
 
 

 
 

INFORMACJA 
Zmiana w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ do postępowania 09/PN/2017 

Rozbudowa systemu informatycznego Eskulap wraz z dostawą sprzętu i infrastruktury informatycznej na potrzeby Zamawiającego, dofinansowana z 

Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – „Rozwój systemów 
informatycznych Szpitali Tczewskich S.A. w celu poprawy funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowia w powiecie tczewskim” 

 
Z dnia: 09-11-2017r. 

 

Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl 

 
Niniejszym, wprowadza się zmianę w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 04-09-2017r. – aktualizacja w dniu 05-10-2017r. oraz Ogłoszeniu 

o Zamówieniu do niniejszego postępowania. 
 
 

I. W części VI SIWZ, zmodyfikowano zapisy: 
 
1. W pkt. 4, w zdaniu pierwszym wykreślono słowa „lub ust. 5” 
 
 

II. W części VII SIWZ zmodyfikowano zapisy: 
 
1. Pkt. 1.1.1 – dopisano po ostatnim zdaniu: 
UWAGA: Wykonawca wypełnia tylko te pola załącznika nr 2 do SIWZ, które związane są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ co do 

podlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pola z informacjami ogólnymi.  

Wykonawca powinien wypełnić części: IIA, B, C, D, IIIA, B, C, D (w zakresie podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24, ust. 1, pkt. 12-23 a w 

przypadku podmiotów na których zasobach polega Wykonawca – art. 24, ust. 1, pkt 13-22), IVC pkt 1b i 2 (pkt 2 tylko dla pakietu nr 1) oraz cz. VI. 

 
2. Pkt. 1.3.1 , ppkt a)  
 
Przed zmianą:  
 
a)  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

 

- wykaz, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 7 do SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych: 

* (DLA PAKIETU NR 1) usług których przedmiotem było wdroŜenie lub rozbudowa systemu klasy HIS, który posiada moŜliwość tworzenia i obsługi 

elektronicznej dokumentacji medycznej, do podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 960 z późn. zm.) realizujących stacjonarne świadczenia szpitalne (minimum 1 usługa) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

(podmiotów) na rzecz których usługi te były wykonywane, oraz załączeniem dowodów wydanych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert  (np. referencje) określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane naleŜycie.  

 

** (DLA PAKIETU NR 2) dostaw zestawów komputerowych (minimum 1 dostawa) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (podmiotów) na rzecz 

których dostawy te były wykonywane, oraz załączeniem dowodów wydanych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (np. 

referencje) określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane naleŜycie. 

 

- (DLA PAKIETU NR 1) wykaz osób, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 8 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, tj.  

- Kierownik projektu – osoba posiadająca wykształcenie wyŜsze oraz certyfikat PRINCE 2 na poziomie min. Foundation lub IPMA poziom min. D 

posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie we wdroŜeniach projektów informatycznych klasy HIS; był kierownikiem projektu w min. dwóch 

wdroŜeniach systemu informatycznego klasy HIS w jednostce ochrony zdrowia; 

- Specjalista ds. wdroŜeń – co najmniej 2 osoby posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie we wdraŜaniu oferowanego rozwiązania klasy HIS, 

uczestniczące w co najmniej dwóch  wdroŜeniach oferowanego rozwiązania klasy HIS w jednostkach ochrony zdrowia; 

- Administrator Baz Danych – osoba posiadająca certyfikat z administracji serwerem bazy danych dla oferowanego systemu HIS na poziomie 

zaawansowanym, (np. Oracle Database Administrator Certified Professional, Microsoft Certified Solution Associate SQL Server (MCSA SQL Server), 

Sybase Adaptive Server Enterprise Administrator Professional) 

Wykaz powinien zawierać takŜe zakres wykonywanych przez te osoby czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.  

 
Po zmianie:  
 
a)  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

- wykaz, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 7 do SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych: 

* (DLA PAKIETU NR 1) usług których przedmiotem było wdroŜenie lub rozbudowa systemu klasy HIS, który posiada moŜliwość tworzenia i obsługi 

elektronicznej dokumentacji medycznej, do podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 



 
2016 r. poz. 960 z późn. zm.) realizujących stacjonarne świadczenia szpitalne (minimum 1 usługa) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, przy czym 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, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

 

** (DLA PAKIETU NR 2) dostaw zestawów komputerowych (minimum 1 dostawa) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 

- (DLA PAKIETU NR 1) wykaz osób, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 8 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, tj.  

- Kierownik projektu – osoba posiadająca wykształcenie wyŜsze oraz certyfikat PRINCE 2 na poziomie min. Foundation lub IPMA poziom min. D 

posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie we wdroŜeniach projektów informatycznych klasy HIS; był kierownikiem projektu w min. dwóch 

wdroŜeniach systemu informatycznego klasy HIS w jednostce ochrony zdrowia; 

- Specjalista ds. wdroŜeń – co najmniej 2 osoby posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie we wdraŜaniu oferowanego rozwiązania klasy HIS, 

uczestniczące w co najmniej dwóch  wdroŜeniach oferowanego rozwiązania klasy HIS w jednostkach ochrony zdrowia; 

- Administrator Baz Danych – osoba posiadająca certyfikat z administracji serwerem bazy danych dla oferowanego systemu HIS na poziomie 

zaawansowanym, (np. Oracle Database Administrator Certified Professional, Microsoft Certified Solution Associate SQL Server (MCSA SQL Server), 

Sybase Adaptive Server Enterprise Administrator Professional) 

Wykaz powinien zawierać takŜe zakres wykonywanych przez te osoby czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.  

 
Jako konsekwencja powyŜszej zmiany modyfikacji uległ załącznik nr 7 do SIWZ – zmodyfikowano tabelę nie wymagając podania całkowitej 
wartości brutto usługi / dostawy. Usunięto takŜe komentarz pod tabelą.  
 
3. Pkt. 1.3.1 , ppkt c)  
 
Przed zmianą:  
c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia naleŜy przedłoŜyć: 

- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń. 
 

Po zmianie:  
c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia naleŜy przedłoŜyć: 

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające 

dokonanie płatności tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiąŜącego porozumienia w sprawie spłat tych naleŜności, 

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 
 
4. pkt. 1.3.4 
 
Przed zmianą:  
1.3.4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz. VII, 

pkt. 1.3.1 ppkt c) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowaŜny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp.  

 
Po zmianie:  
 
1.3.4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz. VII, 

pkt. 1.3.1 ppkt c) odnośnik pierwszy SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowaŜny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp. Dokument powinien być wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
 
5. Dopisuje się pkt. 1.3.4.2. w brzmieniu: 
1.3.4.2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w cz. VII, pkt. 1.3.1 ppkt c) odnośnik pierwszy SIWZ, składa dokument o którym mowa w cz. 

VII, pkt 1.3.4. SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. JeŜeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złoŜonym przed 

notariuszem  lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
 
 
 
 



 
 
6. Pkt 1.6 - wykreślono  
 
7. Pkt 2.3  
 
Przed zmianą:  
2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w części VI niniejszej SIWZ.  

 
Po zmianie:  
2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa. w art. 24, ust. 1, 

pkt 13-22 

 
8. Pkt 2.7  
 
Przed zmianą:  
2.7. JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zaŜąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŜeli wykaŜe zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w cz. VII, pkt. 2.1. SIWZ 
 
Po zmianie:  
2.7. JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zaŜąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŜeli wykaŜe zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w cz. VII, 

pkt. 2.1. SIWZ 
 
 

III. W części IX SIWZ zmodyfikowano zapisy: 
 
1. Pkt 6  
 
Przed zmianą:  
6.  Kopię potwierdzenia wniesienia wadium pod rygorem odrzucenia oferty naleŜy dołączyć do oferty jako załącznik 

 
Po zmianie:  
6.  Zaleca się załączenie do oferty kopii potwierdzenie wniesienia wadium w formie pienięŜnej. 

 
IV. W części XI SIWZ zmodyfikowano zapisy: 

 
1. Pkt 18  
 
Przed zmianą:  
18. UWAGA: ilekroć w SIWZ pojawi się nazwa własna danego produktu / producenta, oznacza to, Ŝe dopuszcza się takŜe produkt / rozwiązanie równowaŜne.  

 
Po zmianie:  
18. UWAGA: ilekroć w SIWZ pojawi się nazwa własna danego produktu / producenta, oznacza to, Ŝe Zamawiający dopisuje pojęcie „lub równowaŜne”. 

a) Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia ofert równowaŜnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o 

wszystkich parametrach nie gorszych niŜ te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeŜeli 

z opisu przedmiotu zamówienia wynika, Ŝe przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeŜeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.  

b) JeŜeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy uŜytkowe, jakim 

muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od 

konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy 

uŜytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równowaŜne o parametrach 

jakościowych i cechach uŜytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym kaŜdy produkt o wskazanych lub 

lepszych parametrach.  

c) W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równowaŜnego Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z 

rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.  

d) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego 

przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.  

e) JeŜeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równowaŜne to, jest zobowiązany wykazać, Ŝe oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia 

wymogi/parametry Zamawiającego. 

f) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równowaŜne jest zobligowany w sposób nie budzący wątpliwości dołączyć do oferty pisemne informacje o tym 

fakcie i zakresie równowaŜności.  

 
2. Pkt 20 - usunięto 



 
 
 

IV. W części XIV SIWZ zmodyfikowano zapisy: 
 
1. Pkt 1 część B  
 
Przed zmianą:  
B. Okres gwarancji 
Oferty będą oceniane z uwzględnieniem zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowo - cenowym 

 

Okres gwarancji Punktacja 

 

36 miesięcy (minimalny wymagany w SIWZ okres gwarancji 0 pkt 

48 miesięcy  10 pkt 

60 miesięcy 20 pkt 

i obliczane wg poniŜszego wzoru:  

 
Pc2 = 100 pkt x (0% lub 10 % lub 20% - w zaleŜności od zaoferowanego okresu gwarancji) 
 

Pc2 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie  

 
Po zmianie:  
B. Okres gwarancji 
Oferty będą oceniane z uwzględnieniem zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowo - cenowym 

 

Okres gwarancji Punktacja 

 

36 miesięcy (minimalny wymagany w SIWZ okres gwarancji 0 pkt 

48 miesięcy  10 pkt 

60 miesięcy 20 pkt 

 

Uwaga: W przypadku Pakietu nr 1 Okres Gwarancji podlegający ocenie w tym kryterium odnosi się do serwisu gwarancyjnego wskazanego w załączniku nr 7 

do Projektu Umowy 09A/PN/2017, stanowiącego załącznik nr 4A do SIWZ 

 
Pc2 = 0 pkt.  lub 10 pkt. lub 20 pkt. - w zaleŜności od zaoferowanego okresu gwarancji 
 

 

Pc2 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie  

 
 

V. Zmodyfikowano zapisy części XIX SIWZ: 
 
 
Przed zmianą:  
1. W oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, tworząc KONSORCJUM. 

2. W przypadku, o którym mowa powyŜej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo / UpowaŜnienie naleŜy załączyć do 
oferty. 
3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyŜej, 

pełnomocnika/ lidera.  

4. JeŜeli oferta wykonawców, o których mowa powyŜej zostanie wybrana Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

5. Wykonawcy, o których mowa powyŜej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy (jeśli takowe było wymagane).  

6. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - aktualne na dzień składania ofert i wypełnione oświadczenie w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego JEDZ), o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym kaŜdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
Po zmianie:  
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) 

2. W przypadku, o którym mowa powyŜej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo / UpowaŜnienie naleŜy załączyć do 
oferty. 
3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyŜej, 

pełnomocnika/ lidera.  

4. JeŜeli oferta wykonawców, o których mowa powyŜej zostanie wybrana Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej).  

5. Wykonawcy, o których mowa powyŜej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy (jeśli takowe było wymagane).  

6. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - aktualne na dzień składania ofert i wypełnione oświadczenie w formie 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego JEDZ), o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą .  

8. KaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do 



 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym przypadku dokumenty wymienione w cz. VII, pkt. 1.3.1, ppkt c) SIWZ składają 

wszyscy Wykonawcy. 

9. KaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie  składa dokument o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.2 SIWZ, na zasadach opisanych w tym punkcie. 
 
 

VI. Zmodyfikowano zapisy części XIV SIWZ: 
 
Przed zmianą:  
Zamawiający określa takie wymagania tylko w stosunku do Pakietu nr 1: 
Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie Umowy o Pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób sprawujących funkcje kierownicze. 

Zamawiający na etapie realizacji umowy w ramach niniejszego zamówienia zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przez swoich przedstawicieli lub 

upowaŜnione osoby trzecie na miejscu wykonania świadczenia. Ponadto Zamawiający w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia 

personelu – moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

W toku realizacji umowy obejmującej zakresem przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy przedłoŜenia umów o pracę 

zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników), w celu weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie ilości 

zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego oraz charakteru tych czynności.  

Zamawiający moŜe takŜe Ŝądać na etapie realizacji umowy od Wykonawcy przedłoŜenia oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyŜsze czynności lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać 

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

Za naruszenie powyŜej ustalonych wymogów, Zamawiającemu przysługuje moŜliwość odstąpienia od umowy na podstawie zapisów umowy – par. 16, ust. 

1pkt.b) i  zastosowania sankcji określonych w umowie zawartej między stronami w zakresie niniejszego postępowania (projekt umowy – zał. nr 4A do SIWZ 

– KARY UMOWNE) 

 
Po zmianie:  
Zamawiający określa takie wymagania tylko w stosunku do Pakietu nr 1: 
Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie Umowy o Pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób sprawujących funkcje kierownicze. 

Zamawiający na etapie realizacji umowy w ramach niniejszego zamówienia zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przez swoich przedstawicieli lub 

upowaŜnione osoby trzecie na miejscu wykonania świadczenia. Ponadto Zamawiający w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia 

personelu – moŜe zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

W toku realizacji umowy obejmującej zakresem przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy przedłoŜenia umów o pracę 

zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników), w celu weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie ilości 

zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego oraz charakteru tych czynności.  

Zamawiający moŜe takŜe Ŝądać na etapie realizacji umowy od Wykonawcy przedłoŜenia oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyŜsze czynności lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać 

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

Za naruszenie powyŜej ustalonych wymogów, Zamawiającemu przysługuje moŜliwość zastosowania sankcji określonych w umowie zawartej między 

stronami w zakresie niniejszego postępowania (projekt umowy – zał. nr 4A do SIWZ – Par. 17, ust. 1, pkt. e) - KARY UMOWNE). 

 
VII. Zmodyfikowano zapisy załącznika nr 4A do SIWZ (Projekt umowy 09A/PN/2017): 

1. Par. 15, ust. 3 
 
Przed zmianą:  
3. Zamawiający jest uprawniony do cyklicznego wykonywania oraz weryfikacji poprawności kopii danych i Oprogramowania Aplikacyjnego oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa Nośników, na których są przechowywane.  

 
Po zmianie:  
3. Zamawiający jest zobligowany do cyklicznego wykonywania oraz weryfikacji poprawności kopii danych i Oprogramowania Aplikacyjnego oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa Nośników, na których są przechowywane.  

 
 
2. Par. 17, ust. 1 – dopisano pkt e) w brzmieniu: 
e) W przypadku naruszenie wymogu, o którym mowa art. 29, ust. 3a Ustawy PZP, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

postępowania 09/PN/2017 (cz. XXIV SIWZ) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy za  kaŜdy 

stwierdzony przypadek naruszenia powyŜszego wymogu.  

 
 
3. Załącznik nr 7 do projektu umowy, pkt 3 – dopisano ppkt f) w brzmieniu: 
 
f. Czas naprawy usterki programistycznej – 30 dni od ustalonego czasu reakcji 

 
VIII. Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert (zmiana w cz. XI, pkt 13 SIWZ oraz w cz. XII pkt 1 i pkt 2 SIWZ) 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 27-11-2017r., o godz. 11.00 (zamiast 21-11-2017r., o godz. 11.00) 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-11-2017r. o godz. 11.15 (zamiast 21-11-2017r., o godz. 11.15) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ogłoszenia o którym mowa w art. 40, ust. 1 PZP oraz SIWZ ze zmianami (prawidłowy zapis lub dopisany oznaczono kolorem 

czerwonym, zapis nieaktualny przekreślono),  opublikowane zostały na stronie www Zamawiającego w zakładce „Przetargi” 

w miejscu dotyczącym przedmiotowego postępowania Odpowiednio w rubrykach o nazwie „Ogłoszenie”, „SIWZ” Z 

DOPISKIEM „ZMIANA”. 
 

 

 


