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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
NR 08/PN/2017 

Z dnia: 25-08-2017r. ze zmianą z dnia 31-08-2017r. 
 
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30 

 
Tryb udzielenia zamówienia 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
o wartości szacunkowej zamówienia poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień 

Publicznych 
Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 
 

PROCEDURA O KTÓREJ MOWA W ART. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp 
 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

 
1. NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO w zakładce „Przetargi” 
Adres strony www.szpitaletczewskiesa.pl 

 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub 
zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o moŜliwości składania ofert 
częściowych 
 

 
Usługa serwisu i konserwacji wraz z nadzorem autorskim oprogramowania 

aplikacyjnego Eskulap i Impuls dla Szpitali Tczewskich S.A.  
 

Nazewnictwo wg. Kodów CPV:  
Usługi w zakresie konserwacji i naprawy oprogramowania______ CPV 72.26.70.00-4 

 
Zamawiający nie dopuszcza podzielenia zamówienia na części 

 
Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ  

 
 
MoŜliwość składania ofert wariantowych 
 

 
NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

MoŜliwość lub wymóg złoŜenia oferty 
wariantowej 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

 
Termin wykonania zamówienia 
 

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 
Warunki udziału w postępowaniu oraz 
podstawy wykluczenia 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
 
2.1.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie określa Ŝadnego warunku w tym zakresie 
 
2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności 
technicznej lub zawodowej i wykaŜą, się; 
a) prawidłowym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywaniem, usług w 
zakresie odpowiadającemu przedmiotowi niniejszego postępowania (minimum 1 usługa) w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
b) dysponowaniem osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług, które to osoby posiadają kwalifikacje 
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia i które 
posiadają certyfikaty/świadectwa wystawione przez Autora oprogramowania aplikacyjnego Eskulap, świadczące o 
umiejętności administrowania poszczególnymi modułami aplikacji Eskulap i Impuls. 
 
2.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów.  
Zamawiający nie określa Ŝadnego warunku w tym zakresie 
 
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 
pkt 12-23 ustawy Pzp. 
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4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 
5. Nie przewiduje się wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, 
moŜe przedstawić dowody na to, Ŝe podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pienięŜne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeŜeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŜeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 
  
7. Zamawiający moŜe wykluczyć Wykonawcę na kaŜdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia 

1.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:  
 
1.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące 
załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
 
1.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. – załącznik nr 5 do 
SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynaleŜności do grupy kapitałowej 
Wraz ze złoŜeniem oświadczenia, Wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w sprawie 
przynaleŜności do grupy kapitałowej wnosi się w oryginale. Oświadczenie wraz z ewentualnymi dokumentami, o 
których mowa w niniejszym punkcie naleŜy złoŜyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca. 

 
1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, moŜe wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyŜej 
oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym, nie krótszym niŜ 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złoŜenia oświadczeń lub 
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
1.3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

 
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 usług w zakresie odpowiadającemu przedmiotowi niniejszego postępowania 
(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. 
 
- 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, które posiadają certyfikaty/świadectwa wystawione przez Autora oprogramowania 
aplikacyjnego Eskulap, świadczące o umiejętności administrowania poszczególnymi modułami aplikacji Eskulap i 
Impuls. Wykaz powinien zawierać takŜe zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informację o 
podstawie dysponowania tymi osobami.  
 
b) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, naleŜy przedłoŜyć: 
 
- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń. 
 
c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia naleŜy przedłoŜyć: 
 
- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń. 
 
1.3.2. Inne dokumenty składane obligatoryjnie  przez Wykonawcę:  
 
a)  Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 
 
b)  Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
Informacja na temat wadium 
 

 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 
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Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
 

 
1.        KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Punktacja. Sposób wyliczenia sumarycznej liczby przyznanych punktów.  
 
A. Cena (brutto)  
Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu ofertowo - cenowym i obliczane wg poniŜszego wzoru:  
 
Pc1 = 100 pkt x ( Cn / Co) x 90 %  
 
Pc1 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie  
Cn- najniŜsza zaoferowana cena  
Co- cena rozpatrywanej oferty  
 
B. Wariant pracy serwisu. 
Oferty będą oceniane z uwzględnieniem zaznaczenia odpowiedniej opcji wariantu pracy serwisu w formularzu 
ofertowo - cenowym 
 

Wariant Pracy Serwisu Punktacja 
 

Wariant „PLUS” 100 pkt 
 
i obliczane wg poniŜszego wzoru:  
 
Pc2 = 100 pkt x 10 % 
 
Pc2 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie  
 
 
Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie.  
Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie wyliczona będzie wg następującego wzoru:  

P = Pc1 + Pc2 
 
 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów uzyskanych w wyniku 
zsumowania punktów w kryterium „cena” i kryterium „wariant pracy serwisu”. 
 
UWAGA: W przypadku ofert o równym wskaźniku łącznej wartości punktowej, o wyborze najkorzystniejszej oferty 
decydować będzie wskaźnik dotyczący ceny, a w przypadku równości obu wskaźników wartości punktowej 
Zamawiający zwróci się do Wykonawców o złoŜenie ofert dodatkowych. 
 
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

- odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, 
- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, 
- uzyska najwyŜszą wartość oceny punktowej. 

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do kryterium najniŜszej ceny oraz wariantu pracy serwisu, a oferta 
wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania kryteriów, otrzyma największą ilość punktów. Maksymalna ilość 
punktów jakie moŜe uzyskać złoŜona oferta to 100.  
4. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba 
punktów. 
5. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści 
złoŜonej oferty oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń. 
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
8. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ustawy PZP. 

 

Cena (brutto) 90% 

Wariant pracy serwisu 10% 

 RAZEM 100% 

 
Termin składania ofert, adres na który 
oferty muszą zostać wysłane, oraz język 
lub języki, w jakich muszą one być 
sporządzone 
 

 
Ofertę naleŜy wysłać / złoŜyć w siedzibie Zamawiającego tj:  
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30 STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW 
w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,  
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 04-09-2017r.  08-09-2017r. do godz. 
11.00 
 
Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim 

 
Termin związania ofertą 

 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert 
 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy 
ramowej 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 
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Informacja o zamiarze ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której 
będą zamieszczone dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

Informacja o przewidywanym wyborze 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem 
strony internetowej, na której będzie 
prowadzona aukcja elektroniczna 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

Informacja o przewidywanych 
zamówieniach o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, 
jeŜeli Zamawiający przewiduje udzielenie 
takich zamówień 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

Data przekazania ogłoszenia do Urzędu 
Zamówień Publicznych 

 
25-08-2017r., pod numerem:  577825-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w BZP w dniu 31-08-2017r., pod numerem 500021524-N-2017 

 
 


