
Ogłoszenie nr 530072-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu: Świadczenie usług 
doradztwa w realizacji projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu 

Specjalistycznym Sp. z o.o.”, zwanego dalej Projektem, na rzecz Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu  
Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w 
Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 67020935600000, ul. ul. Juliana Aleksandrowicza  
5 , 26617   Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48) 361 39 00, e-mail 



dzp@wss.com.pl, faks (48) 345 11 18, 3451043.  
Adres strony internetowej (URL): www.wss.com.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.wss.com.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
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.  



Adres:  
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, Dział 
Zamówień Publicznych pokój nr 60  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług doradztwa w 
realizacji projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z 
o.o.”, zwanego dalej Projektem, na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z 
o.o. w Radomiu  
Numer referencyjny: DZP.341.14.2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa 
w realizacji projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. 
z o.o.”, zwanego dalej Projektem, na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z 
o.o. w Radomiu, zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem. Usługi świadczone będą w 
podziale na: a) Etap A – Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu wymaganej prawem 
krajowym bądź wspólnotowym, niezbędnej dla jego realizacji, w tym m.in. sporządzenie 
szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia w ujęciu funkcjonalnym i technicznym dla 
postępowań o zamówienia publiczne a także nadzór nad przebiegiem procedur 
przetargowych, b) Etap B – Doradztwo techniczne związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  
 



II.5) Główny kod CPV: 72220000-3  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
72100000-6 
72110000-9 
72224100-2 
72611000-6 
79421100-2 
72222200-9 
72224000-1 
72242000-3 
72246000-1 
72228000-9 
72226000-5 
72140000-8 
79110000-8 
79412000-5 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
PLN  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2019-06-30 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  



Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 350.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a. co najmniej 3 usługi doradcze dla 
realizacji projektów informatyzacji jednostek ochrony zdrowia o wartości co najmniej 
3.500.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych brutto) każda; b. co 
najmniej 3 usługi doradcze w realizacji projektów, w ramach których przygotował 
dokumentację zamówienia publicznego i nadzorował realizację umowy (w ramach tego 
zamówienia); W ramach każdej z usług przynajmniej jedna usługa obejmowała uruchomienie 
sprzętu teleinformatycznego przekraczająca kwotę 600.000,00 złotych brutto (słownie: 
sześćset tysięcy złotych brutto) dla podmiotu leczniczego; c. co najmniej 3 usługi doradcze w 
realizacji projektów dotyczących wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla 
podmiotu leczniczego, w tym co najmniej jedna o wartości co najmniej 3.500.000,00 zł brutto 
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych brutto); d. co najmniej 3 usługi, w ramach 
których opracował specyfikacje wymagań funkcjonalnych dla medycznego systemu 
informatycznego dla podmiotu leczniczego, w tym co najmniej jedna o wartości co najmniej 
3.500.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych brutto). Na spełnienie 
tego warunku Zamawiający wskazuje systemy klasy HIS i ERP jako medyczne systemy 
informatyczne; e. co najmniej 3 usługi zarządzania projektowaniem i wytworzeniem systemu 
informatycznego zgodnie z metodyką „projektowania zorientowanego na użytkownika”. 
Przynajmniej jedna usługa dotyczy systemów gromadzenia i wymiany jednostkowych danych 
medycznych; f. co najmniej 3 usługi doradcze w realizacji projektów, których celem było 
m.in. zaprojektowanie funkcjonalności systemu informatycznego udostępniającego co 
najmniej jedna e-usługa na poziomie zaawansowania – transakcja, tj. trzeci stopień w ogólnie 
przyjętej pięciostopniowej skali dojrzałości e-usług. Wartość projektu, w ramach którego 
wytworzono lub wytwarza się taki system powinna wynosić, co najmniej 3.500.000,00 zł 
brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych brutto); g. co najmniej 1 usługa 
polegające na analizie struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego obejmującej m.in. 
identyfikację procesów, realizowanych zadań w komórkach organizacyjnych oraz przepływu 
informacji w organizacji; h. co najmniej 1 usługa polegająca na analizie stanu infrastruktury 
informatycznej w organizacji obejmującej m.in. sieć internetową, sprzęt komputerowy i 
serwerowy, licencje, integracje systemów, oprogramowanie, bezpieczeństwo, kanały 
kontaktu. 2.dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia następującymi 
osobami: a. co najmniej jedną osobą, która obejmie funkcję kierownika projektu, który 
posiada: • wykształcenie wyższe, • certyfikat zarządzania projektami PRINCE 2 lub 
ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania IT w przedsiębiorstwie; b. co najmniej 
jedną osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. rozliczania projektów UE, odpowiedzialną 
za prawidłowe przygotowanie rozliczenia projektu, dokonywanie prawidłowego opisu 
dokumentacji finansowej jak i merytorycznej projektu, spełniającą wymagania: • posiadania 
doświadczenia w zakresie rozliczania projektów o wartości co najmniej 3.500.000,00 zł brutto 
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych brutto) w co najmniej 5 projektach 
współfinansowanych ze środków unijnych; • posiadania doświadczenia przy sporządzaniu 



wniosków o płatności, przygotowaniu aneksów do umów z dofinansowaniem dla projektów o 
wartości co najmniej 3.500.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 
brutto) w co najmniej 5 projektach współfinansowanych ze środków unijnych; c. co najmniej 
jedną osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. zamówień publicznych, odpowiedzialną za 
prawidłowe przeprowadzenie postępowań przetargowych w tym przygotowanie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zgodnie z obowiązującym prawem 
polskim, wytycznymi Projektu oraz aktami wewnętrznie obowiązującymi, która posiada: • 
wykształcenie wyższe, • minimum 3 letnie doświadczenie w przygotowaniu postępowań 
przetargowych, w tym w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, • 
doświadczenie w przygotowaniu i uczestniczeniu, w co najmniej dwóch postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanych ze środków unijnych, z czego co 
najmniej jeden dotyczył zakupu systemu informatycznego lub sprzętu informatycznego dla 
podmiotu publicznego, d. co najmniej jedną osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. 
serwerowych, komputerowych i sieciowych, posiadającą przynajmniej trzyletnie 
doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą IT, m.in. w zakresie urządzeń 
serwerowych, macierzy, wirtualizacji, urządzeń sieciowych, a także licencjonowania 
oprogramowania (m.in. systemowego, bazodanowego, itp.); e. co najmniej jedną osobą ds. 
bezpieczeństwa posiadającą: • znajomość zagadnień, rozwiązań i narzędzi w zakresie 
projektowania i budowania rozwiązań bezpieczeństwa na potrzeby systemów 
informatycznych, potwierdzone certyfikatem CISSP - Certified Information System Security 
Professional, CISA - Certified Information System Auditor, CISM - Certified Information 
System Manager lub innymi równoważnymi potwierdzającymi posiadanie umiejętności w 
wyżej wymienionym zakresie; • doświadczenie wynikające z udziału, w co najmniej jednym 
przedsięwzięciu w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych 
zakończonym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. f. co najmniej 
jedną osobą, która obejmie funkcję specjalisty ds. architektury systemów 
informatycznych/teleinformatycznych posiadającą: • znajomość ram architektonicznych i 
umiejętność zastosowania ich w praktyce, potwierdzoną certyfikatem TOGAF 9 Certified 
(poziom 2) lub równoważnym potwierdzającym posiadanie umiejętności w wyżej 
wymienionym zakresie, • doświadczenie wynikające z udziału, w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, w projektowaniu systemów informatycznych/ 
teleinformatycznych oraz ich integracji z innymi systemami, w charakterze osoby pełniącej 
funkcję specjalisty ds. architektury systemów informatycznych/ teleinformatycznych przy 
realizacji, co najmniej jednego przedsięwzięcia informatycznego/teleinformatycznego o 
wartości projektu nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion).  
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:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 



 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości (dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. Wykazu usług wykonanych, 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 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert – według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Wykaz osób, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie pracami mającymi na celu realizację przedmiotu 
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 



osobami – według wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w 
Rozdziale V ust. 2 pkt. 2).  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 



 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 



 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
cena  60,00 
doświadczenie w doradztwie 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp2. Zgodnie z art. 144 
ustawy pzp, zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany umowy, w stosunku do treści 
oferty: 1) zmianę wartości umowy w przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT 
w okresie obowiązywania umowy; 2) zmianę terminu wykonania umowy: - może on ulec 
wydłużeniu ponad termin, jeśli sytuacja taka jest wynikiem uregulowań Projektu; a) z powodu 
wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają 
wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny wypowiedziane i 
niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia 
ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą 
którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, przy czym zmiany mogą 
być dokonane w zakresie: • wydłużenia terminu realizacji umowy o czas wystąpienia 
zdarzenia i ewentualnie usuwania jego skutków, b) z powodu przedłużających się uzgodnień z 
organami administracji, gestorami sieci, i innych procedur administracyjnych, mających 
wpływ na termin realizacji umowy, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, przy 
czym termin może ulec wydłużeniu o czas uzyskiwania uzgodnień, c) przesunięcia terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności jeżeli z przyczyn od Wykonawcy 
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest 
możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, m. in. a. złożenia odwołania do 
KIO przez uczestników biorących udział w postępowaniu lub posiadających interes prawny w 
związku z kolejno przeprowadzanymi postępowaniami przez Wykonawcę realizującego 
przedmiot zamówienia; b. zmiany wytycznych instytucji, oraz przepisów prawnych które 
mogą kształtować sytuację Zamawiającego w związku z realizacją Projektu; c. wystąpienie 
okoliczności przez która niemożliwe jest przejście do kolejnego etapu wykonania prac, z 



uwagi na postępowanie gwarancyjne, rękojmię lub należyte wykonanie umowy; 3) 
Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze 
zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp, tj. zmiany: a) wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca przedstawi 
wyliczenie tych kosztów. 4) zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze 
stron. 5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania niezbędnych zmian dokumentacji 
projektowej, zmiany technologii lub sposobu wykonania umowy, lub wskutek poprawienia 
błędów projektowych, przy czym zamiany będą dotyczyły zakresu prac w stopniu nie 
wykraczającym poza określenie przedmiotu umowy zawarte w SIWZ, 6) wskutek zmian 
obowiązujących przepisów prawa, oraz wytycznych Projektu, mających wpływ na warunki 
umowy, zmiany będą dokonane w zakresie w jakim konieczne będzie dostosowanie 
dotychczasowych rozwiązań do nowych regulacji prawnych; 7) wskutek konieczności 
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli jest to wynikiem uzgodnień z 
właściwymi organami administracji lub gestorami sieci, wymaganych przepisami prawa, 8) w 
przypadku zaistnienia obowiązku wykonania dodatkowych badań, opracowań lub uzgodnień, 
zmiana może dotyczyć zakresu wykonywanej usługi w stopniu nie wykraczającym poza 
określenie przedmiotu umowy zawarte w SIWZ, oraz wydłużenia terminu realizacji umowy o 
czas wykonywania dodatkowych badań, opracowań lub uzyskiwania uzgodnień, 3. 
Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy w 
trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli Wykonawca wykaże, że 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, załączając do 
wniosku o którym mowa w ust. 4 wyliczenie wzrostu cen jednostkowych netto i brutto 
wyliczonych na poszczególne podetapy w harmonogramie szczegółowym, stanowiącym 
załącznik nr 4 do umowy, z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w pkt. 1 lub pkt. 2. 
Ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych podetapów wynikające z umowy, mogą być 
zwiększone proporcjonalnie, jedynie o wartość wzrostu stawek wynikających z okoliczności 
wskazanych w pkt.1 lub pkt. 2. 4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej 
stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, w razie potrzeby 
z załączeniem odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany. 5. Zmiany 
niniejszej Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez 
Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2018-03-20, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  



 
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 
 


