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1) Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

     tel.: 18/20 150 45 
     fax: 18/20 146 32 
     e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl 
     www.: https://www.szpitalodrodzenie.pl/ 
                https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl 
 
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.  
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy 
ustawy PZP, w szczególności przepisy art. 39-46 oraz aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie. 
 
3)  Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1)  dostawa 30 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych do części medycznej na 
potrzeby szpitala,   
2) dostawa 60 szt. dysków twardych SSD i  60 sztuk (bądź zestawów) pamięci RAM do 
modernizacji stacji roboczych posiadanych przez szpital oraz  
3) dostawa, instalacja i uruchomienia 1 szt. klastra bezpieczeństwa UTM oraz przeszkolenie 
2 pracowników (informatyków) Zamawiającego z dostarczonego rozwiązania. 
 
- na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w zał. nr 1 do niniejszej 
specyfikacji. 
 
2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 
pakiet nr 1 i 2 –   24 miesiace   
pakiet 3:  36 miesiecy   
- od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).  
 
Przy czym, w zakresie pakietu nr 1, naprawy gwarancyjne mają być realizowane 
w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji następnego dnia roboczego oraz ma być 
udostępniona możliwość zgłaszania awarii w szczególności poprzez telefoniczną linię, 
email, stronę interentową producenta obsługiwaną w języku polskim.  
 
W zakresie pakietu nr 3 Zamawiający wymaga, by wymiana urządzenia w przypadku 
zdiagnozowania awarii uniemożliwiającej funkcjonowanie, następowała na następny dzień 
roboczy od zdiagnozowania awarii  (advanced hardware replacement NBD) oraz ma być 
udostępniona możliwość zgłaszania incydentów w szczególności poprzez email, portal – 24 
godziny na dobę 7 dni w tygodniu.  
 
3. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku 
towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. 
posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia 
( w szczególności: o udowodnionej równoważności technologicznej, funkcjonalności, 
jakości). W takiej sytuacji (o ile dotyczy) przy ww. wskazanych opisach są w załączniku nr 
1 we właściwych miejscach zamieszczone stosowne zapisy dotyczące równoważności. 
Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.  
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4. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-
0228/18 pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w ramach 2 Osi 
Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 Eadministracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 
2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia. 
 
Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 
Pakiet nr 1 
30200000-1- Urządzenia komputerowe 
30214000-2 - stacje robocze  
48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
30230000-0 - sprzęt związany z komputerami  
30237200-1 - akcesoria komputerowe  
30231300-0 - monitory ekranowe 
 
Pakiet nr 2 
30200000-1- Urządzenia komputerowe 
30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych 
30233132-5 Napędy dyskowe 
30233180-6 Urządzenia z pamięcią flash 
30234000-8 Nośniki do przechowywania 
30236110-6 Pamięć o dostępie swobodnym (RAM) 
 
Pakiet nr 3 
32400000-7- Sieci 
32413100-2 - rutery sieciowe 
32420000-3 - Urządzenia sieciowe 
32412110-8 - sieć internetowa 
32424000-1 - infrastruktura sieciowa 
 
4)  Informacja o ofertach częściowych. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ilość części :3. 
 
5) Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  i 7 ustawy 
PZP. 
Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień. 
 
6) Informacja o ofertach wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7) Wymagany termin wykonania zamówienia.  
 
Pakiet nr 1 i 2:  
Dostawa ma być zrealizowana w okresie między 01.03.2021 a 15.03.2021 r. 
 
Pakiet nr 3: do 1 miesiąca  od daty podpisania umowy  
 
8) WADIUM PRZETARGOWE 
 

Zamawiający nie żąda wadium. 
 
9) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
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1.1. nie podlegają wykluczeniu  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 
c) Zdolności technicznej i zawodowej: 
 
Odnośnie pakietu nr 1 i  2 :  
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
 
Odnośnie pakietu nr 3: 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że  dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia w szczególności: 
prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być 
wykonywane przez osobę/y posiadające ważny certyfikat (tzn.  na czas realizacji 
zadania) wystawiony przez producenta oferowanego urządzenia UTM na 
poziomie uprawniającym do wdrażania oferowanego rozwiązania. 
 
2.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 
 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 9.1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 11.3.3 
siwz. 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych nie 
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego:  
− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                                A.ZP-271-26/20 
 

                      Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie”                                                       7

a)  wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;  
b) 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 art. 24 ust. 
1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP;  
c) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez 
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia;  
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
 
8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  
1)  którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt 1.2 , 
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 
13-23 ustawy PZP 
3)  wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 
 
9.  Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
10)  Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu  i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa 
powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć do oferty. 

3. Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 
wykonawców oddzielnie musi udokumentować brak podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, a w zakresie warunków  
określonych w pkt 9.1.2 siwz wykonawcy wspólnie - co najmniej jeden z nich mają 
udowodnić, iż spełniają ten warunek. 

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  
wykonawców występujących wspólnie, 

6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą  
występującym jako pełnomocnik  pozostałych . 
 

11)   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 

9.1 siwz oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć 
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 
3 i 4 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze 
wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 i 4 do siwz.  
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1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, 
o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1.  

1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.7 lit a) lit. c) siwz – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

Uwaga! Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczeń w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie w przypadku 
składania ofert składanych w postaci elektronicznej. Oświadczenia podmiotów 
składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny 
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do siwz. 

3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

3.1. w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej : 

a) pakiet nr 3: wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (prace 
wdrożeniowe przy instalacji dostarczonego przedmiotu zamówienia)  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 ( należy wypełnić załącznik nr 5  do siwz). Wykonawca 
w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku 
wskazanym w pkt. 9.1.2 lit.c);  

3.2. w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego 

a) szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla 
danego pakietu (sporządzony wg zał. nr 1 do siwz) potwierdzający parametry techniczne 
opisane w zał. nr 1 do  siwz; 
b) folder, katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanego 

urządzenia/ń itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę 
na żądanie zamawiającego- dotyczy pakietu nr 1 i 3; 

3.3.    w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postepowaniu: 

a) odpis 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 PZP; 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
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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 

3.4. dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 
niego 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; 
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 a) składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. 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 pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, 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. Terminy określone w pkt 
5 stosuje się. 

7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1.1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

8. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  

10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.7 lit a) lit. c) siwz należy złożyć w 
formie oryginału.  

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 
język polski.  

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
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danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 570). W sytuacji posiadania dokumentów i oświadczeń przez 
Zamawiającego,  Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu 
sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się 
znajdują. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 
sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 
tłumaczenia na język polski.  

13. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
13.1. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; punkt 
15.3.4.4) siwz stosuje się odpowiednio 
13.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji 
(wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z 
treścią  formularza załączonego do specyfikacji)  
 
12) Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz           
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumienu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- 
Prawo pocztowe (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 104), faksem lub  przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 344). 
  
2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za 
pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na 
żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii na terenie RP, Zamawiający zgodnie  z art. 18a pkt 
4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) dopuszcza również 
komunikację przy użyciu za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej 
„Platformą”,  znajdującej się pod adresem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl 
w zakładce „Korespondencja” oraz poczty elektronicznej na adres e-mail 
s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl, z zastrzeżeniem poniższych punktów : 
3.1. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 3.5 niniejszego 

Rozdziału;  
Ilekroć jest mowa o „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie 
umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w 
formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „Platformą” lub 
„Systemem”. 

 
a)  zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na 
subdomenie Szpitala Specjalistycznego Chorob Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej; 
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl  lub https://oneplace.marketplanet.pl .  
b)  Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do 
strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości 
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując 
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza 
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w 
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem 
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia 
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procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu 
podanym w ww. potwierdzeniu.  
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz 
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich 
wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.  
3.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (zgodnie 

z pkt. 13 SIWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję 
„zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania 
Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ 
PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, 
temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym 
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca 
uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie 
wysłane".  

3.3 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z 
zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą 
rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa 
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna 
w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl  

3.4 Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny 
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:  

a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,  
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 

wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie 
zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.  

3.5 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające 
prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub 
Firefox w wersji wpieranej przez producenta. 

b) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również 
zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-
bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie 
oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny 
platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w 
Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze. 

c) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, 
który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie 
eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu 
rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą 
stronę. 

d) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz 
czytnik z kartą kryptograficzną do komputera. 

3.6. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na 
stronie: 

https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-
kroki  

3.7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania 
sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:  
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s; b)  Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                                A.ZP-271-26/20 
 

                      Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie”                                                       12 

2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , 
Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;  
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w 
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;  
d) Włączona obsługa JavaScript;  
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.  

3.8 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty 
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, 
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, 
avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, 
xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.  

3.9 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat 
kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie 
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format 
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu 
przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.  

3.10 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
odpowiednim źródłem czasu. 

3.11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie pytań do treści siwz, oświadczeń, 
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 16 siwz), zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na 
adres  email: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl . We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym (znakiem postępowania). Za 
datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym 
na adres e-mail s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl przyjmuje się datę dostarczenia 
wiadomości na ww. adres e-mail. W przypadku skorzystania z Platformy za datę 
wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
złożenia/wysłania na Platformie. 

3.12. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń  składane są przez Wykonawcę jako załączniki do poczty elektronicznej, 
na wskazany w pkt 3.9 adres email lub za  pośrednictwem Platformy jako załączniki. 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r poz. 1126 z 
późn. zm.)  

 
 
13) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych  warunków zamówienia. 
2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres: 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
      nr faksu : 18/20 146 32 
     e-mail: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl 
    znak sprawy: A.ZP-271-26/20 
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Wniosek o wyjaśnienie treści siwz można również przesłać za pośrednictwem Platformy 
przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”:   
w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy 
klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane 
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz 
z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, 
wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy 
"pytanie wysłane".  
 
3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
którym mowa w ppkt 1. 
5. Zamawiający  przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej  
www.szpitalodrodzenie.pl i platformie https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl  
 
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Pan Michał Persz -  Informatyk  tel. 18/2015045 wew. 174 fax.: 18 / 20 146 32  
email: informatyk@szpitalodrodzenie.pl 
 
Pan Sławomir Trembacz -  Informatyk  tel. 18/2015045 wew. 174 fax.: 18 / 20 146 32  
email: informatyk@szpitalodrodzenie.pl  

w zakresie formalno-prawnym: 

Pani Sylwia Kolasa- Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji- tel: 
18/20 150 45 wew. 188;  
email: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl 

   
14)  Termin związania ofertą. 
 
Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
 
15)  Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę obejmującą całość zamówienia. 
3.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami musi być sporządzona 
przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 
3.1. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich 
informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
3.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania 
albo czytelnym pismem odręcznym. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do 
oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3.3. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty,  w tym oświadczeń wstępnych 
oraz zobowiązania podmiotu trzeciego,  o których mowa w pkt 11.1.1  -11.1.4 siwz, 
w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
z zastrzeżeniem iż Wykonawca może złożyć ofertę tylko w jednej formie tj. albo 
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papierową ( w oryginale z własnoręcznym podpisem) albo w postaci 
elektronicznej.  
 
3.4. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 

1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych,  
2) osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 
3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 
wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 
4) w przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 10 ppkt 2  siwz, przy czym 
pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w postaci elektronicznej (wyłącznie w 
przypadku składania oferty w postaci elektronicznej), jeżeli oferta będzie podpisana 
przez pełnomocnika, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. 
Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej 
elektronicznym podpisem przez notariusza. 

3.5 Zaleca się, by wszystkie strony były spięte / zszyte/ we właściwej kolejności w sposób 
zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a każda strona oferty była        ponumerowana 
kolejnymi numerami. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis  treści. 
3.6. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane        
przez uprawnioną osobę. 
4.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  wszystkie oferty składane w postępowaniu  są jawne od chwili ich 
otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
4.1. Zgodnie z art.11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1010) – przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
 
4.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1010)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były 
trwale, oddzielnie spięte.  
 
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty 
„stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez 
polecenie „Dodaj". 
4.3 Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający 
wolę ich utajnienia. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać  
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ogólnie udostępniona. 
4.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak:  jego nazwa (firma) oraz adres, 
a także informacji dotyczących  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 
5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
16)  Termin i miejsce składania ofert. 
1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach w Sekretariacie 

Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 (niski parter budynku)  
w terminie do dnia 05.01.2021 r. do godz. 9.30, z zastrzeżeniem pkt 4 
 

1.1. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią 
wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem jak 
poniżej: 
 
 
 

 
Nazwa (firma)  
adres Wykonawcy 

Szpital Specjalistyczny  
Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

 
 
                                      OFERTA  
 

Przetarg nieograniczony- dostawa zestawów komputerowych, modernizacja 
stacji roboczych oraz dostawa UTM. Nie otwierać przed 05.01.2021 godz. 
9:45 

 
 
1.2. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie  
w trakcie sesji otwarcia. 

2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone. 
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.  
3.1. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści 
po upływie terminu składania ofert    
 
4. Zamawiający wyraża zgodę na składanie oferty w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w następujący sposób: 
4.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności 

w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem 
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl Postanowienia punktów 12.3.1-12.3.10 
siwz stosuje się odpowiednio. 

4.2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 
4.2.1. Wykonawca składa Ofertę poprzez: 
a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SIWZ), 
b) dodanie w zakładce „OFERTY"  

dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ, - podpisanych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. 
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Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia 
„dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać 
wczytany.  

4.2.2. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  
4.2.3. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 

„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4.2.4. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  
4.2.5. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta 

złożona poprawie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty” 
4.2.6. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 
4.2.7. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił 

niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 
4.2.8. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są 

widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest 
dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki „oferty” 

4.3. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w 
zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj 
ofertę”. 

4.4. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie 
możliwe. 

5. Postanowienie punktu 3.1  stosuje się odpowiednio. 
 
17) Termin otwarcia ofert: 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.01.2021 r. o godzinie 9.45 dziale 

zamówień publicznych, w budynku administracyjnym Szpitala, ul. 
Gładkie 1, Zakopane oraz poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie 
ofert. 

2. Do wiadomości obecnych zostanie podana: 
2.1. kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2.2. imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy; 
2.3. cena netto i brutto podana w ofercie; 
2.4. termin zamówienia; 
2.5. okres gwarancji; 
2.6. termin płatności faktury; 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
4.1 Zamawiający poprawi w ofercie:  

4.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
4.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
4.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt 4.1.3 

jego oferta zostanie odrzucona. 
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18) Opis sposobu obliczenia ceny  oferty. 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich odpowiednio dla oferowanego 

pakietu, gdzie należy uwzględnić wszelkie koszty dostawy, w szczególności: 
cena nabycia urządzeń, oprogramowania, koszt dostarczenia sprzętu do 
Zamawiającego, instalacji i uruchomienia UTM, cła, podatki oraz rabaty, upusty itp., 
których wykonawca zamierza udzielić.  

2. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę 
należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto. 

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN 
 

19) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
PAKIET NR 1: 
 

2.1. Cena brutto za całość dostawy– 60%. 
           
            Cn 
C=  ------------- x  100 x 60%  
          Cb 

gdzie: 

C - wartość punktowa kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty. 

 

2.2. Okres udzielonej gwarancji-30% 

                 Gb 

G = -------------------- x 100 x 30 % 

             Gm 

gdzie: 
Gb – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ; 
Gm– maksymalna ilość punktów: 20 pkt  
Przy czym ocenie podlegać będą okresy udzielonej gwarancji na podstawie poniższej 
punktacji 
24 m-ce -0 pkt 
36 m-cy- 10 pkt 
48 m-cy i więcej – 20 pkt 
 

2.3.  Parametry techniczne: 10 % 

Ocenie podlegać na pdostawie złożonego oświadczenia w ofercie : 

• format komputera- All-in-One (komputer zintegrowany z monitorem):  

TAK: 30 pkt/ NIE: 0 pkt 

• klawiatura bezprzewodowa w zestawie: TAK: 5 pkt/ NIE: 0 pkt 

• mysz bezprzewodowa w zestawie: TAK: 5 pkt/NIE: 0 pkt 
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• Wbudowane głośniki w obudowę lub monitor (min. 2W na kanał) TAK: 10 

pkt/NIE: 0 pkt 

• Wbudowana kamera internetowa o parametrach nie gorszych niż: Matryca 
cyfrowa, Rozdzielczość 2MPix, Dioda LED informująca użytkownika o pracy kamery 
TAK: 10 pkt/NIE: 0 pkt 

 Pb 

P = -------------------- x 100 x 10 % 

             Pm 

gdzie: 

P- wartość punktowa kryterium „parametry”  

Pb – suma punktów pozycji badanych ofert wyliczona zostanie na podstawie 

podanych w ofercie oferowaych parametrów ; 

Pm– maksymalna ilość punktów  (60 pkt). 

 
3.  Za najkorzystniejszą w pakiecie nr 2 zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 
ilość punktów w skali  100 punktowej,  obliczonych wg następującego wzoru: 

 
X= C+ G+P 

gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji; 
P - ilość punktów badanej oferty w kryterium parametry techniczne; 
 

 
 
PAKIET NR 2: 

 
2.1. Cena brutto za całość dostawy– 60%. 

           
            Cn 
C=  ------------- x  100 x 60%  
          Cb 

gdzie: 

C - wartość punktowa kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty. 

 

2.2. Okres udzielonej gwarancji-40% 

           

                Gb 

G = -------------------- x 100 x 40% 

             Gm 

gdzie: 
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Gb – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ; 
 
Gm– maksymalna ilość punktów: 20 pkt  
 
24 m-ce -0 pkt 
36 m-cy- 10 pkt 
48 m-cy i więcej – 20 pkt 
 
3.  Za najkorzystniejszą w pakiecie nr 2 zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 
ilość punktów w skali  100 punktowej,  obliczonych wg następującego wzoru: 

 
X= C+G 

gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji; 

 
PAKIET NR 3  

 
2.1. Cena brutto za całość dostawy– 60%. 

           
            Cn 
C=  ------------- x  100 x 60%  
          Cb 

gdzie: 

C - wartość punktowa kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert  

Cb – cena badanej oferty. 

 

2.2. Okres udzielonej gwarancji-20% 

           

                Gb 

G = -------------------- x 100 x 20% 

             Gm 

gdzie: 
 
Gb – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ; 
 
Gm– maksymalna ilość punktów: 20 pkt  
 
36 m-cy -0 pkt 
48 m-cy- 10 pkt 
60 m-cy i więcej – 20 pkt 
 

2.3.  Parametry techniczne: 20 % 

Ocenie podlegać na podstawie złożonego oświadczenia w ofercie : 

lp. Punktowane parametry techniczne Punkty 

1 
Klaster bezpieczeństwa UTM: 
Maksymalna wysokość w szafie RACK 2U. 

Tak – 8 
Nie - 0 
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2 

Klaster bezpieczeństwa UTM: 
Umożliwia przypisanie dowolnej strefy bezpieczeństwa do 
dowolnego fizycznego portu komunikacyjnego. 
Umożliwia zdefiniowanie 4 i więcej stref bezpieczeństwa. 
 

Tak -10 
Nie -0 

3 

Klaster bezpieczeństwa UTM: 
Serwer logów umożliwia zapis do wbudowanej bazy danych lub do 
zewnętrznej bazy danych. 
Umożliwia edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie offline i 
aktualizację konfiguracji z wykorzystaniem dodatkowego 
oprogramowania producenta. 
 

Tak – 10 
Nie -0 

4 

Klaster bezpieczeństwa UTM: 
Posiada system blokowania i odpowiedzi na zaawansowane 
zagrożenia typu malware i ransomware o parametrach: 

• posiada agentów dedykowanych dla systemów 

operacyjnych co najmniej Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows 

Server 2008, 2012, 2016, Linux RedHat/CentOS, Mac OS 

10.x, 

• zostaje dostarczone z licencją na wsparcie minimum 150 

hostów (stacji roboczych i serwerów), 

• posiada możliwość prowadzenia analizy heurystycznej i 

behawioralnej pod kątem zagrożeń typu malware i 

ransomware, bezpośrednio na hostach i w trybie ciągłym 

wysyłać wyniki analizy do systemu centralnego w celu 

przeprowadzenia oceny zagrożeń dzięki korelacji i 

scoringu zagrożeń, 

• posiada mechanizm automatycznej odpowiedzi na wykryte 

zagrożenie typu malware i ransomware, poprzez minimum 

takie działania jak, kwarantanna plików, zabijanie 

procesów (ang. kill) i usuwanie wpisów w rejestrach, 

• pozwala na konfigurowalne powiadamianie poprzez e-mail 

minimum o wykrytych krytycznych zdarzeniach, 

incydentach,  oraz akcjach podjętych aby im zapobiec 

które miały miejsce w sieci i na hostach. 

 

Tak – 12 
Nie - 0 

 
 

 Pb 

P = -------------------- x 100 x 20 % 

             Pm 

gdzie: 

P- wartość punktowa kryterium „parametry”  

Pb – suma punktów pozycji badanych ofert wyliczona zostanie na podstawie 

podanych w ofercie oferowaych parametrów ; 

Pm– maksymalna ilość punktów  (40 pkt). 

 
3.  Za najkorzystniejszą w pakiecie nr 2 zostanie uznana oferta, która otrzyma największą 
ilość punktów w skali  100 punktowej,  obliczonych wg następującego wzoru: 

 
X= C+G+P 

gdzie: 
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X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji; 
P - ilość punktów badanej oferty w kryterium parametry techniczne; 
 

 
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5.  Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania 

aukcji elektronicznej. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
20) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we wzorze umowy załącznik  nr 7 do niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
21) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po          
wyborze oferty w celu zawarcia   umowy w sprawie zamówienia  publicznego 
1. Zawarcie umowy  z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
nastąpi  w terminie podanym w zawiadomieniu  o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 
 
22) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy . 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 
23) Informacja o korzystaniu z podwykonawców.  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 
3. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie 
powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

 
24) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO 
Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych tj. RODO), informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny 
Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem z siedzibą: 34 – 500 
Zakopane, ul. Gładkie 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000007565, wpisany przez Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000006064, posiadający 
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numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, 
e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl, www.szpitalodrodzenie.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów 
komputerowych, modernizację stacji roboczych, dostawę UTM znak 
referencyjny A.ZP-271-26/20,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a.  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 

b. dla postępowań przetargowych prowadzonych w ramach Platformy eZamawiający 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek 
Elektroniczny S.A. z siedzibą: 02 - 672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041441, posiadająca numer 
NIP 526 - 25 - 35 - 153, numer REGON 017282436, właściciel Platformy 
Zakupowej, na której Administrator danych osobowych prowadzi postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, działającej pod adresem: 
https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 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. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach 
trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji 
międzynarodowych. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu prawo do: 

• żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania1,  zgodnie z art. 15, 16 RODO, 

• ograniczenia ich przetwarzania2, zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO, 
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 
• prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO, 
• 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 Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na 
wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe  osób trzecich w celu przekazania ich 

 
1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo 
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
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zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W przypadku pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla 
niniejszego postępowania, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie z treścią, wskazaną w formularzu oferty. 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane 
osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 
wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych 
przed ich przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

 
25) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego  z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego; 
- opisu przedmiotu zamówienia; 
- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne  i prawne 
uzasadniające  wniesienie odwołania. 

2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

  2.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

2.4 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie. 

 2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane sposób 
określony w pkt 2.2. zdanie drugie., albo  w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób. 

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub siwz na stronie internetowej. 

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 25.2.5 i 25.2.6 wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI 
ustawy PZP. 

 
Załączniki: 
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nr 1  - opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla każdego pakietu; 
nr 2 - wzór formularza oferty; 
nr 3– oświadczenie  wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia; 
nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału; 
nr 5- wykaz osób dot. pakietu nr 3 
nr 6 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej; 
nr 7- projekt umowy- odpowiednio dla każdego pakietu; 
 
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami                                                              
 
 
 

     zatwierdzam: 21.12.2020 r. Dyrektor 
                Prof. dr hab. med. Marcin Zieliński  

                                                                             (data i podpis) 
 
 
 



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                        A.ZP-271-26/20                                                         
 

                     Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie”                                                  
 

25 

Zał. nr 1 do siwz 
 

OPIS PRZEDMOT ZAMÓWIENIA 
 
 
Pakiet 1 „Komputery do części medycznej” – 30 zestawów. 
 
L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane 

 
TAK/NIE                     

lub 
 

podać/opisać  
(szczególnie w miejscach, 
gdzie określono zakresy lub 
wartości minimalne/ 
maksymalne) 

1. Procesor: 
• Ilość rdzeni – min. 4 
• Cache L3 procesora – min. 6 MB 
• Architektura – 64 bit 
• osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 8300 

punktów według wyników ze strony 
https://www.cpubenchmark.net  (wymagane dostarczenie 
wydruku z ww. strony) 

 

2. BIOS: 
• zgodny ze specyfikacją UEFI 
• wyprodukowany przez producenta komputera 
• Pełna obsługa BIOS za pomocą myszy (czyli możliwość 

swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy 
funkcji bez używania klawiatury) 

• Informacje dostępne z poziomu BIOS na potrzeby 
inwentaryzacji: wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji 
komputera, pamięć RAM (taktowanie, wielkość, obsadzenie 
kości w slotach), procesor (typ, nazwa, typowa prędkość, 
minimalna, maksymalna, cache L2 i L3) , pojemności 
zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych MAC 
adres zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany układ 
graficzny, kontroler audio (wymagania minimum) 

• Możliwość, ustawienia hasła na poziomie: - administratora 
[hasło nadrzędne] - użytkownika/systemowego [hasło 
umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła i 
zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora 
dokonywać zmian ustawień BIOS], rozruch systemu 
operacyjnego [hasło blokuje start systemu operacyjnego] 

• Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli 
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego 
porty USB są aktywne 

• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń 

 

3. Dysk twardy: 
• 512GB SSD M.2 NVMe 
• Możliwość instalacji dodatkowych dysków twardych (SATA 

lub M.2) 

 

4. Pamięć operacyjna: 
• Minimum 8 GB DDR4 2666  
• Możliwość rozbudowy do 64GB 
• Min. jeden slot wolny 

 

5. Karta graficzna zintegrowana z procesorem: 
• powinna umożliwiać pracę min. dwumonitorową 
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• współdzielona i dynamicznie przydzielana pamięć z RAM 
lub 
Karta graficzna na slocie PCI-e 

• min. 2 GB GDDR 
• szyna pamięci min. 64-bit 
• umożliwiająca pracę dwumonitorową 
• przynajmniej jedno wyjście sygnałowe na monitor - cyfrowe 

6. Napęd optyczny: 
• DVD-RW 
• Wbudowany w obudowę 

 

7. Monitor LCD: 
• Przekątna ekranu: minimum 21” 
• Rozdzielczość: minimum 1920 x 1080 (piksele) 
• Plamka max. 0,24mm 
• Jasność typowa min. 250 cd/m² 
• Kontrast typowy 700:1 
• Kąty widzenia Horizontal/Vertical: 178(+/- 89) / 178 (+/-

89) 
• Rodzaj matrycy: matowa IPS 
• Możliwość ustawienia w trybie Pivot (obrót o 90°) 

 

8. System operacyjny: 
• Architektura: 64-bit 
• Wersja językowa: polska 
• Posiada aktualne wsparcie techniczne producenta i 

możliwość aktualizacji  
• Umożliwia podłączenie do istniejącej u Zamawiającego 

domeny AD firmy Microsoft (MS Windows Server 2019) 
• Umożliwia użytkowanie posiadanych przez Zamawiającego 

licencji oprogramowania biurowego MS Office 365 
• klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS 
• umożliwia instalację systemu operacyjnego bez potrzeby 

ręcznego wpisywania klucza licencyjnego 
• obraz systemu dostarczony na nośniku trwałym (np. CD lub 

USB) 

 

9. Dodatkowe akcesoria: 
• Klawiatura USB w układzie polski programisty 
• Mysz optyczna USB z min. dwoma przyciskami oraz rolką 

(scroll) 

 

10. Wyposażenie multimedialne: 
• Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,  

 

11. Obudowa: 
• Zasilacz min. 130W 
• musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 

postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do 
założenia kłódki) 

• Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia 
narzędzi 

• Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, 
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z 
komputerem i jego komponentami, w szczególności: 
uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty 
głównej, awarii procesora itp. 

• Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym 
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz 
wpisanym na stałe w BIOS 

 

12. Wymagania dodatkowe: 
• Wbudowane porty: 

� 1x  DP++ 1.4/HDCP 2.3 port 
� 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port 
� 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A port 
� 2x USB 2.0 
� 1x Universal audio jack 
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� 1x  One Line-out audio 
� 1x  RJ-45 port 10/100/1000 Mbps 

• Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza się 
stosowania rozgałęziaczy, hubów itp. 

• Wbudowany czytnik kart SD min. 3.0 
13. Dodatkowe oprogramowanie producenta komputera z 

nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: 
• upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji 

dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, 
BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej 
dostępnej wersji 

• sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, 
aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy 
użyciu połączenia internetowego z automatycznym 
przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach 
i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania 
ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z 
systemami operacyjnymi 

• dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na 
krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), 
rekomendowane i opcjonalne 

 

14. Gwarancja i wsparcie techniczne: 
• Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 

nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w 
pierwszym półroczu 2020 r, muszą pochodzić z oficjalnego 
kanału sprzedaży producenta na teren UE. 

• Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 24 

miesięcznym wsparciem producenta  sprzętu lub 

autoryzowanego partnera producenta (autoryzowanego 

serwisu) , czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu 
następnego dnia roboczego (NBD). 

• W okresie obowiązywania serwisu musi on zawierać usługę 
pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych 
dysków. 

 

15. Zestawy komputerowe muszą być zgodne z normami UE i 
przeznaczone na rynek UE, muszą również posiadać certyfikat CE. 

 

 

 
……………………………………………….. 
podpis wykonawcy  
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Zał. nr 1 do siwz 
 

OPIS PRZEDMOT ZAMÓWIENIA 

 
Pakiet 2  
 
„Modernizacja stacji roboczych” – 60 zestawów. 

 
L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane 

 
TAK/NIE                         

lub 
podać/opisać  

 
(szczególnie w miejscach, 
gdzie określono zakresy 
lub wartości 
minimalne/maksymalne) 

1. Dysk twardy: 

• Technologia: SSD 

• Pojemność: minimum 240 GB 

• Interfejs: SATA 

 

2. Pamięć: 

• 8 GB DDR3 1333MHz (dopuszczone jest zaoferowanie 

zestawu 2x4GB - identycznych kości) 

• Rodzaj: DIMM 

• ECC - nie 

 

 
   
 

……………………………………………….. 
         podpis wykonawcy  
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Zał. nr 1 do siwz 
 

OPIS PRZEDMOT ZAMÓWIENIA 
 
Pakiet 3- Klaster bezpieczeństwa UTM – 1 sztuka 
 

lp. Wymogi minimalne 

Parametry oferowane 
 

TAK/NIE                         
lub 

podać/opisać  
 

(szczególnie w miejscach, 
gdzie określono zakresy lub 
wartości 
minimalne/maksymalne) 

1 Firewall  
1.1 Funkcjonalność Firewall  

1.1.1 
• Firewall musi umożliwiać zdefiniowanie 

co najmniej 3 stref bezpieczeństwa 
 

1.1.2 
Firewall musi obsługiwać protokoły 
dynamicznego routingu: RIP, OSPF i BGP 

 

1.1.3 
Firewall musi obsługiwać statyczne i 
dynamiczne adresy IP (DHCP i PPoE) na 
zewnętrznym interfejsie 

 

1.1.4 
Firewall musi obsługiwać DHPC v6 na 
zewnętrznym interfejsie 

 

1.1.5 

Firewall musi umożliwiać pracę jako router 
(każdy port obsługuje inny adres sieci/podsieci 
IP, jako bridge (transpartent mode) lub z tym 
samym adresem IP na wszystkich portach. 

 

1.1.6 
Firewall musi mieć możliwość obsługi wielu 
łączy zewnętrznych z opcją balansowania ruchu 
i dynamiczną selekcją drogi routowania. 

 

1.1.7 
Firewall musi mieć możliwość obsługi łącza 
zapasowego typu LTE 

 

1.1.8 Firewall musi obsługiwać Dynamic DNS  

1.1.9 
Firewall musi obsługiwać translację adresów: 
statyczną, dynamiczną i 1-1 

 

1.1.10 
Firewall musi obsługiwać translację portów: 
PAT 

 

1.1.11 Firewall musi obsługiwać IPSec NAT traversal  

1.1.12 
Firewall musi obsługiwać mechanizm policy-
based NAT 

 

1.1.13 Firewall musi obsługiwać VLAN 802.1Q  

1.1.14 
Firewall musi zapewniać ochronę przed atakami 
stosującymi techniki unikania wykrycia, np. 
fragmentacja pakietów 

 

1.1.15 
Firewall musi obsługiwać pracę jako serwer 
DHCP (dla IPv4 i IPv6) dla wszystkich 
interfejsów sieciowych. 

 

1.1.16 
Firewall musi umożliwiać pracę w trybie DHCP 
Relay, z jednoczesną obsługą co najmniej 3 
serwerów DHCP 

 

1.1.17 
Firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie 
użytkowników oraz identyfikację 
odpowiadającego im ruchu sieciowego. 

 

1.1.18 

Firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie 
użytkowników z wykorzystaniem: 
ActiveDirectory, LDAP, Radius, SecureID oraz 
wewnętrznej bazy użytkowników. 
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1.1.19 
Firewall musi umożliwiać transparentne 
uwierzytelnianie użytkowników przez Active 
Directory. 

 

1.1.20 
Urządzenie musi umożliwiać uwierzytelnianie i 
rozpoznawanie użytkowników korzystających z 
Microsoft Terminal Services i CitrixXenApp 

 

1.1.21 
Urządzenie nie może ograniczać ilość urządzeń, 
adresów IP czy użytkowników sieci 
wewnętrznej. 

 

1.1.22 
Firewall musi zapewniać możliwość blokowania 
komunikacji z wybranymi krajami w zakresie 
poszczególnych protokołów i aplikacji 

 

1.1.23 

Firewall musi zapewniać możliwość blokowania 
komunikacji z wybranymi adresami IP, 
wybranymi adresami domenowymi oraz w 
oparciu o reputację adresów IP i/lub domen. 

 

1.1.24 
Firewall musi obsługiwać mechanizmy Protocol 
Anomaly Detection (PAD) dla 
najpopularniejszych protokołów. 

 

1.1.25 

Firewall musi zapewnić wsparcie implementacji 
polityki bezpieczeństwa w warstwie aplikacji 
(warstwa 7) minimum dla protokołów: HTTP, 
HTTPS, FTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP, SMPTS, 
POP3S, IMAPS, H.323, SIP 

 

1.1.26 
Firewall musi zapewniać ochronę z 
wykorzystaniem mechanizmów IPS 

 

1.1.27 
Firewall musi zapewniać ochronę antywirusową 
dla obsługiwanych protokołów 

 

1.1.28 
Firewall musi zapewniać możliwość filtrowania 
URL 

 

1.1.29 
Firewall musi zapewniać inspekcję ruchu 
szyfrowanego HTTPS 

 

1.1.30 
Firewall musi zapewniać ochronę przed 
niechcianą pocztą (AntySPAM) 

 

1.1.31 
Firewall musi zapewniać rozpoznawanie 
aplikacji w oparciu o analizę ruchu sieciowego 
a nie wyłącznie nr portu. 

 

1.1.32 
Urządzenie musi mieć możliwość filtrowania 
treści według typu MIME 

 

1.1.33 

Urządzenie musi umożliwiać sterowanie 
przepustowością w oparciu o następujące 
parametry: użytkownik, grupa, protokół, 
polisa, interfejs sieciowy, adres IP, sieć VLAN, 
aplikacja i kategoria aplikacji. 

 

1.1.34 
Firewall musi udostępniać mechanizmy 
limitowania dostępu do sieci użytkownikom w 
oparciu o kwoty czasowe lub transferu danych. 

 

1.1.35 
Firewall musi pełnić rolę bramki VPN 
terminującej połączenia VPN site-to-site i 
client-to-site 

 

1.1.36 

Firewall musi posiadać mechanizm blokujący 
szkodliwe żądania DNS, zapewniając ochronę 
użytkowników końcowych przed atakami typu 
phishing 

 

1.2 Wydajność firewall  

1.2.1 
 

Firewall musi zapewnić obsługę na poziomie 
minimalnym: 
8,0 Gbps dla pracy w trybie firewall, 
2,5  Gbps dla pracy w trybie UTM  

 

1.2.2 
Firewall musi obsługiwać minimum  3 200 000 
jednoczesnych połączeń TCP oraz przyjmować 
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nowe połączenia z wydajnością minimalną 50 
000 nowych połączeń na sekundę. 

1.2.3 Ilość obsługiwanych sieci VLAN: minimum 190.  

1.2.4 
Minimalna ilość fizycznych portów w 
pojedynczym fizycznym module przetwarzania:  
- 8 (osiem) portów 10/100/1000 BaseT,  

 

2 VPN  
2.1 Funkcje VPN  

2.1.1 
Urządzenie musi obsługiwać połączenia VPN 
site-to-site z wykorzystaniem IPSec oraz TLS 

 

2.1.2 
Urządzenie musi w zakresie IPSec site-to-site 
VPN współpracować z rozwiązaniami innych 
producentów 

 

2.1.3 
Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy 
szyfrowania DES, 3DES, AES 128 -, 192 -, 
256-bit, AES-GCM-256 

 

2.1.4 
Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy 
uwierzytelniania: SHA-2,MD5, IKE Pre-Shared 
Key, 3rd Party Cert. 

 

2.1.5 Wsparcie dla Dead Peer Detection (DPD)  

2.1.6 Urządzenie musi obsługiwać IKEv1 i IKEv2  

2.1.7 

Urządzenie musi obsługiwać Perfect Forward 
Secrecy (PFS) z wykorzystaniem algorytmów 
Diffie-Hellman do wymiany kluczy przez email i 
web 

 

2.1.8 

Wsparcie dla VPN failover (wznawianie 
połączenia na drugim łączu w przypadku awarii 
głównego) z podtrzymaniem zestawionych 
połączeń TCP 

 

2.1.9 

Urządzenie musi zapewniać możliwość 
tworzenia wirtualnych interfejsów VPN site-to-
site i przesyłania ruchu w oparciu o protokoły 
dynamicznego routingu 

 

2.1.10 

Urządzenie musi obsługiwać statyczne i 
dynamiczne (routowane) połączenia VPN do 
dostawców chmury obliczeniowej (AWS i MS 
Azzure) 

 

2.1.11 
Urządzenie musi obsługiwać połączenia VPN 
client-to-site z wykorzystaniem protokołów: 
IPSec, SSL, L2TP. 

 

2.1.12 
Połączenia client-to-site muszą być możliwe z 
systemów: Windows 7, 8 i 10, MacOS, iOS i 
Android 

 

2.1.13 
Dla połączeń IPSec client-to-site musi być 
możliwość zestawienia połączenia VPN przed 
zalogowaniem się użytkownika do systemu 

 

2.1.14 
Urządzenie ma zapewnia funkcję portalu 
dostępowego chronionego przez szyfrowanie 
https (TLS) 

 

2.2 Wydajność VPN  

2.2.1 
Przepustowość IPSec VPN (UDP 1518) nie 
mniejsza niż 4,5 Gbps 

 

2.2.2 
Obsługa nie mniej niż: 100 tuneli IPSec site-
to-site 

 

2.2.3 Obsługa nie mniej niż: 140 tuneli client-to-site  

3 Filtrowanie zawartości URL   

3.1 
Urządzenie musi umożliwiać filtrowanie URL z 
wykorzystaniem baz i kategorii stron 
dostępnych w formie subskrypcji 
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3.2 
Funkcjonalność filtrowania zawartości powinna 
dawać możliwość filtrowania stron według 
minimalnie 120 kategorii  

 

3.3 
Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie 
białych list wyjątków dla filtrowania zawartości 

 

3.4 
Baza zawartości URL powinna być dostępna on-
line lub do ściągnięcia i zainstalowania 
miejscowo 

 

3.5 
Funkcja powinna filtrować treści w wielu 
językach, w tym w języku polskim 

 

3.6 
Filtrowanie musi obsługiwać również protokół 
https 

 

3.7 
Urządzenie musi umożliwiać wyłączenie 
inspekcji https dla wybranych kategorii stron 
www 

 

3.8 

System kategoryzacji stron musi posiadać 
kategorie: Command&control, Proxy 
avoidance, Botnets, Malicious sites, Phishing, 
Spyware 

 

4 Kontrola aplikacyjna  

4.1 
System kontroli aplikacyjnej musi rozpoznawać 
aplikacje oraz kategorie aplikacji 

 

4.2 
Aplikacje muszą być rozpoznawana w oparciu o 
analizę ruchu a nie przez porty i protokoły 

 

4.3 
Ilość rozpoznawanych aplikacji nie mniejsza niż 
1800 

 

4.4 

W ramach konkretnej aplikacji system musi 
umożliwiać kontrolę specyficznych akcji (np. w 
komunikatorach dopuszczać czat tekstowy ale 
blokować rozmowy głosowe) 

 

4.5 

Kontrola aplikacyjna musi rozpoznawać co 
najmniej aplikacje: Tor, CryptoAdmin, Proxy 
service, Peer-to-peer, VoIP, MS Office 365, 
Gadu-gadu, Gry online 

 

5 Antywirus  

5.1 
System musi mieć możliwość uruchomienia co 
najmniej 2 skanerów antywirusowych 

 

5.2 
Aktualizacja plików sygnatur antywirusowych 
musi się odbywać automatycznie 

 

5.3 
Aktualizacja plików sygnatur antywirusowych 
musi się odbywać nie rzadziej niż co 12 godzin. 

 

5.4 
Antywirus musi mieć możliwość 
przeprowadzania kwarantanny e-mail. 

 

5.5 
Jeden ze skanerów antywirusowych musi 
bazować na mechanizmach bezsygnaturowych 

 

5.6 

Rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia 
wyjątków w białej liście, aby umożliwić 
nieblokowany dostęp do poczty z określonych 
domen 

 

5.7 Wykrywanie i blokowanie spyware’u  

5.8 
Skanowanie wszystkich plików 
skompresowanych (zip, tar, rar, gzip) z 
wieloma poziomami kompresji 

 

5.9 
Wsparcie dla głównych protokołów: HTTP, 
HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, IMAPS, 
POP3S, SMTPS 

 

5.10 
Przepustowość AV w urządzeniu nie mniejsza 
niż 3,0 Gbps 

 

5.11 
W celu realizacji ochrony z wykorzystaniem 2 
skanerów antywirusowych Zamawiający 
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dopuszcza wykorzystanie dodatkowego 
urządzenia spełanijącego powyższe założenia. 

6 Antyspam  

6.1 
Antyspam ma zapewnić możliwość 
kwarantanny e-mail 

 

6.2 
Antyspam ma posiadać zintegrowaną 
antywirusową analizę spamu 

 

6.3 
Rozwiązanie ma umożliwić blokowanie spamu 
w wielu językach w tym w języku polskim 

 

6.4 
Możliwość blokowania spamu opartego na 
obrazach graficznych. 

 

7 IPS  
7.1 Automatyczna aktualizacja sygnatur IPS  

7.2 
 

IPS musi dokonać analizy warstwy aplikacji, a 
także mieć możliwość ustawienia poziomu 
nasilenia ataku, który ma generować zdalne 
alarmy 

 

7.3 
Automatyczne blokowanie znanych źródeł 
ataków 

 

7.4 
System musi pozwalać na blokowanie ataków 
typu DoS i DDoS 

 

7.5 
Przepustowość IPS w urządzeniu nie mniejsza 
niż 4,7 Gbps 

 

8 Ochrona przed phishingiem  

8.1 
System musi zapewniać dedykowaną (poza 
ochroną przed SPAMem) ochronę przed 
phishingiem 

 

8.2 
System winien blokować możliwość dostępu do 
spreparowanych stron. 

 

8.3 
System musi blokować dostęp niezależnie od 
użytego protokołu czy portu komunikacyjnego 

 

8.4 
Zablokowanie dostępu musi być odpowiednio 
notyfikowane użytkownikowi, którego dotyczy, 
niezależnie od logów i raportów 

 

8.5 
System musi chronić przed nadużyciem 
protokołu DNS 

 

9 Zarządzanie  

9.1 
Administracja urządzenia musi być możliwe 
poprzez graficzny interfejs zarządzania w 
czasie rzeczywistym. 

 

9.2 
Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za 
pomocą linii poleceń poprzez port szeregowy 
lub poprzez SSH.  

 

9.3 
Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za 
pomocą wbudowanego interfejsu www. 

 

9.4 

Interfejs WWW do zarządzania urządzeniem 
musi mieć właściwość automatycznego 
dopasowania rozdzielczości i czytelności 
podczas pracy na różnych urządzeniach. 

 

9.5 
Urządzenie może być zarządzane jednocześnie 
z wielu platform przez różnych 
administratorów.  

 

9.6 
Rozwiązanie ma umożliwiać wysyłanie alarmów 
przez SNMP lub e-mail. 

 

9.7 
Rozwiązanie musi umożliwiać edytowanie 
polityk bezpieczeństwa w trybie online 

 

9.8 
System musi zapewniać możliwość 
przygotowania i edytowania konfiguracji 
nieaktywnego urządzenia. 

 

9.9 
Wymaga się, aby rozwiązanie wspierało 
instalację zdalną, bez konieczności obecności 
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personelu technicznego w miejscu 
implementacji.  

9.10 
System ma posiadać metodę porównywania 
różnych wersji konfiguracji. 

 

9.11 Obsługa różnych ról administratorów.  

9.12 
Umożliwia monitorowanie logów ruchu w czasie 
rzeczywistym. 

 

9.13 

System ma posiadać możliwość stworzenia 
mapy sieci wewnętrznej zawierającej 
szczegółowe dane urządzenia (MAC, IP, 
System operacyjny, otwarte porty) 

 

9.14 
Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie 
bezprzewodowymi punktami dostępowymi. 

 

9.15 

System zarządzania musi zapewniać korelację 
zdarzeń dotyczących konkretnych komputerów 
pochodzących z systemów ochrony sieciowej i z 
chronionych komputerów 

 

9.16 
System zarządzania musi posiadać graficzną 
konsolę do zarządzania systemem VPN 
działającą w trybie drag-and-drop 

 

10 Dzienniki i raporty  

10.1 
Rozwiązanie musi umożliwiać zbieranie i 
przechowywanie dzienników i raportów. 

 

10.2 
Rozwiązanie musi umożliwiać przesyłanie 
logów do co najmniej 2 serwerów dziennika 

 

10.3 Dzienniki transmisji muszą być szyfrowane.  

10.4 
Rozwiązanie musi zapewniać narzędzie 
graficznej analizy logów. 

 

10.5 
Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie 
analizy całości ruchu 

 

10.6 
Rozwiązanie musi udostępniać narzędzie 
analizy incydentów bezpieczeństwa 

 

10.7 
Rozwiązanie nie może narzucać ograniczeń co 
do czasu przechowywania logów czy rozmiaru 
bazy danych 

 

10.8 
Rozwiązanie musi posiadać minimum 90 
predefiniowanych typów raportów. 

 

10.9 
Predefiniowane raporty muszą mieć możliwość 
dopasowania do instytucji użytkującej 
rozwiązanie 

 

10.10 

System ma mieć możliwość generowania 
raportów w formacie PDF, oraz opcję 
eksportowania szczegółowych informacji do 
pliku CSV. 

 

10.11 
System ma być w stanie zautomatyzować 
generowanie raportów i mieć możliwość 
wysyłania tych sprawozdań pocztą e-mail. 

 

10.12 
Powinna być zapewniona możliwość tworzenia 
raportu podsumowującego informacje zbiorcze 
na najwyższym poziomie szczegółowości. 

 

10.13 
System raportowania musi być wyposażony w 
konsolę umożliwiającą dostęp do 
szczegółowych raportów i dzienników. 

 

10.14 
System musi wspierać automatyczne wysyłanie 
wszystkich typów raportów pocztą 
elektroniczną. 

 

10.15 

Wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiło 
kontrolę dostępu opartą na rolach, 
ograniczającą możliwość przeglądania raportów 
i urządzeń poszczególnym użytkownikom. 
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10.16 
System musi umożliwiać pseudoanonimizację 
użytkowników z prawem do deanonimizacji 
tylko dla wybranych administratorów 

 

10.17 
System musi zapewniać wizualizację, opisującą 
w trybie graficznym stan przepustowości 
systemu. 

 

11. 
Zero Day / Zaawansowana Detekcja 
Malware 

 

11.1 
• Funkcja zaawansowanego wykrywania 

szkodliwego oprogramowania w tym 
samym urządzeniu. 

 

11.2 
Zaawansowany Malware jest wykrywany przez 
uruchomienie plików w chmurze przy użyciu 
emulacji pełnego systemu. 

 

11.3 

Zaawansowana Detekcja Malware musi 
obsługiwać wszystkie pliki wykonywalne 
systemu Windows, pliki zip, pdf, Microsoft 
Office, oraz pliki Android APK. 

 

11.4 
Wymagane są szczegółowe raporty, oraz 
informacje wskazujące na powody, dla których 
plik jest uważany za zaawansowany Malware 

 

11.5 

W celu realizacji ochrony „Zero Day” 
zamawiający dopuszcza wykorzystanie 
dodatkowego urządzenia spełanijącego 
powyższe założenia.  

 

12. 
Konfiguracja rozwiązania, gwarancja, 
wdrożenie. 

 

12.1 

Urządzenie musi być zbudowane w postaci 
klastra wyposażonego w minimum dwa 
fizyczne węzły przetwarzania. Każdy węzeł 
przetwarzania musi posiadać możliwość 
samodzielnej pracy.  
Każdy węzeł przetwarzania musi posiadać 
wydajność minimum taką jaka została 
wyspecyfikowana w niniejszym postępowaniu. 
Obydwa węzły przetwarzania muszą być tego 
samego modelu oraz producenta. Węzły 
przetwarzania muszą być przystosowane do 
montażu w szafie RACK.  
Do węzłów przetwarzania musi być dostarczony 
niezbędny zestaw wyposażenia w tym np. 
kable, oraz licencje pozwalające na pracę 
dwóch ww. węzłów przetwarzania w trybie 
klastra HA (High Availability) w architekturze 
active/passive w konstrukcji węzła 
nadrzędnego i podrzędnego 

 

12.2 

Węzeł nadrzędny musi być wyposażony we 
wszystkie licencje/subskrypcje umożliwiające 
uruchomienie wszystkich funkcjonalności 
wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie komponenty muszą pochodzić od 
jednego producenta. 

 

12.3 

Urządzenie musi zostać: 
- zainstalowane, 
- uruchomione i skonfigurowane, 
- musi zostać wykonana integracja z 
posiadanym przez Zamawiającego 
środowiskiem w zakresie: zasilania, sieci WAN, 
sieci zarządzania, systemu DNS, synchronizacji 
czasu, systemu powiadamianie o zdarzeniach,  
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- musi zostać wykonana konfiguracja węzłów 
przetwarzania do pracy w klastrze 
active/passive, 
- musi zostać wykonana implementacja 
topologii logicznej sieci w tym m.in. 
konfiguracja adresacji sieci IP, VLAN, routing, 
- musi zostać wykonana konfiguracja polis 
bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego, 
- musi zostać wykonana konfiguracja tuneli 
VPN zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
- muszą zostać przeprowadzone testy 
akceptacyjne polegające na weryfikacji 
poprawności pracy klastra, m.in. przełączania 
węzłów przetwarzania, odporności pracy 
klastra na awarię aktywnego węzła 
przetwarzania, 
- musi zostać wykonana dokumentacja 
powykonawcza. 
 
Wykonawca musi zrealizować minimum dwu 
dniowe (minimum 16 godzin lekcyjnych każda 
po 45 minut) szkolenie z dostarczonego 
rozwiązania. 
Szkolenie musi być przeprowadzone w języku 
polskim. 
Szkolenie musi mieć formę w której ćwiczenia 
praktyczne będą stanowiły minimum połowę 
czasu szkolenia. 
Szkolenie musi zostać przeprowadzone na 
infrastrukturze Wykonawcy. 

Muszą zostać dostarczone materiały 
szkoleniowego w języku polskim. 

12.4 
Okres wsparcia technicznego – dotyczy węzła 
nadrzędnego i podrzędnego, minimum 36 
miesięcy. 

 

12.5 

Urządzenie musi być dostarczone ze 
wszystkimi licencjami/subskrypcjami 
umożliwiającymi uzyskanie funkcjonalności 
wymienionymi w niniejszej specyfikacji. 
Długość trwania licencji/subskrypcji nie może 
być krótsza niż okres wsparcia technicznego. 

 

12.6 
Możliwość zgłaszania incydentów za pomocą e-
mail, portalu - 24 godziny na dobę 7 dni w 
tygodniu 

 

12.7 

Zamawiający wymaga by wymiana urządzenia 
w przypadku zdiagnozowania awarii 
uniemożliwiającej funkcjonowanie, 
następowała na następny dzień roboczy od 
zdiagnozowania awarii  (advanced hardware 
replacement NBD).  

 

  
 

……………………………………………….. 
         podpis wykonawcy  
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 Zał. nr 2 

                                             
FORMULARZ      OFERTY 

_______________________________________________________ 
ZAMAWIAJĄCY: 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
NIP: 736-14-54-134 

 
WYKONAWCA*: 

Nazwa Wykonawcy  
 
NIP/ REGON 
 

 

Adres Wykonawcy  
 
 

 

nr tel  

faks   

Email  

 
* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w 

zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz, ze wskazaniem 
Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o 
zamówienie.  

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów 

komputerowych, modernizację stacji roboczych, dostawę UTM  składam(y) 
poniższą ofertę: 
 
Pakiet nr 1*- dostawa zestawów komputerowych  
 
Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia 
tj. cena nabycia sprzętu, oprogramowania,  koszty dostawy, itp.) 
………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

Na powyższą cenę składają się następujące ceny jednostkowe: 
 
Komputer:   
netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt. 
 
Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ………………. 
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Monitor: 
netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt. 
 
Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ………………. 
 
Klawiatura 
netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt. 
 
Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ………………. 
 
Mysz komputerowa  
 
netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt. 
 
Producent …………………. Model ……………………… rok produkcji ………………. 
 
 
 
Na oferowany przedmiot udzielam(y) następującej gwarancji:…………………….. 
(minimalnie 24 miesiące)  
 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w okresie od 01.03.2021 do 
15.03.2021 r. 
 
Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania 
zamawiającego. 
 
 
Oświadczam(y), że w ramach zamówienia oferujemy: 
 

lp. Punktowane parametry techniczne Spełnia  
Tak/Nie 

1 
format komputera- All-in -One ( komuter 

zintegrowany z monitorem) 
 

2 klawiatura bezprzewodowa w zestawie  

3 mysz bezprzewodowa w zestawie  

4 
Wbudowane głośniki w obudowę lub monitor 
(min. 2W na kanał) 

 

5 

Wbudowana kamera internetowa o parametrach 
nie gorszych niż: 

• Matryca cyfrowa, 
• Rozdzielczość 2MPix 
• Dioda LED informująca użytkownika o pracy 

kamery 

 

 

Bezpośredni dostęp do pomocy technicznej Producenta (w szczególności telefon, 
e-mail, www) ………………………………………………………………………… 
 

Pakiet nr 2*-modernizacja stacji roboczych 
 
Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia 
tj. cena nabycia sprzętu, koszty dostawy, itp.) 
………………………………………………………. zł 
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Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

Na powyższą cenę składają się następujące ceny jednostkowe: 
 

Dysk twardy  

netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt. 
 

PAMIĘĆ RAM 

netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt. 
 

Na oferowany przedmiot udzielam(y) następującej gwarancji:…………………….. 
(minimalnie 24 miesiące)  
 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w okresie od 01.03.2021 do 
15.03.2021 r. 
 
Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania 
zamawiającego. 
 
Pakiet nr 3*-dostawa i instalacja UTM 
 
Cena netto za całość dostawy (zgodnie z pkt 18 siwz czyli cena całego zamówienia 
tj. cena nabycia sprzętu, koszty dostawy, instalacji, uruchomienia itp.) 
………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 

Na powyższą cenę składają się następujące ceny jednostkowe: 
 

Klaster bezpieczeństwa UTM  

netto:………………….zł/ szt.  brutto: …………….. zł/szt. 
 

Na oferowany przedmiot udzielam(y) następującej gwarancji:…………………….. 
(minimalnie 36  miesięcy)  
 
Oświadczam(y), że oferujemy urządzenie posiadające poniższe parametry 
podlegające ocenie: 
 
 

lp. Punktowane parametry techniczne Spełnia Tak/Nie 

1 
Klaster bezpieczeństwa UTM: 
Maksymalna wysokość w szafie RACK 2U. 
 

 

2 
Klaster bezpieczeństwa UTM: 
Umożliwia przypisanie dowolnej strefy bezpieczeństwa do 
dowolnego fizycznego portu komunikacyjnego. 
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Umożliwia zdefiniowanie 4 i więcej stref bezpieczeństwa. 
 

3 

Klaster bezpieczeństwa UTM: 
Serwer logów umożliwia zapis do wbudowanej bazy danych lub 
do zewnętrznej bazy danych. 
 
Umożliwia edytowanie polityk bezpieczeństwa w trybie offline i 
aktualizację konfiguracji z wykorzystaniem dodatkowego 
oprogramowania producenta. 
 

 

4 

Klaster bezpieczeństwa UTM: 
Posiada system blokowania i odpowiedzi na zaawansowane 
zagrożenia typu malware i ransomware o parametrach: 

• posiada agentów dedykowanych dla systemów 

operacyjnych co najmniej Windows 7, 8, 8.1, 10, 

Windows Server 2008, 2012, 2016, Linux 

RedHat/CentOS, Mac OS 10.x, 

• zostaje dostarczone z licencją na wsparcie minimum 150 

hostów (stacji roboczych i serwerów), 

• posiada możliwość prowadzenia analizy heurystycznej i 

behawioralnej pod kątem zagrożeń typu malware i 

ransomware, bezpośrednio na hostach i w trybie ciągłym 

wysyłać wyniki analizy do systemu centralnego w celu 

przeprowadzenia oceny zagrożeń dzięki korelacji i 

scoringu zagrożeń, 

• posiada mechanizm automatycznej odpowiedzi na 

wykryte zagrożenie typu malware i ransomware, poprzez 

minimum takie działania jak, kwarantanna plików, 

zabijanie procesów (ang. kill) i usuwanie wpisów w 

rejestrach, 

• pozwala na konfigurowalne powiadamianie poprzez e-mail 

minimum o wykrytych krytycznych zdarzeniach, 

incydentach,  oraz akcjach podjętych aby im zapobiec 

które miały miejsce w sieci i na hostach. 

 

 

 
 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w okresie do 1 miesiąca od 
daty podpisania umowy. 
 
Bezpośredni dostęp do pomocy technicznej Producenta  (w szczególności e-mail, 
portal, www) …………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania 
zamawiającego. 
 
 
Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do 
powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług.  

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, 
gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w 
zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający) 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, wskazuję:  
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nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. 
(wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach 
obowiązku podatkowego Zamawiającego) 

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ……………………………… 

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę 
ofertową) 

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30-o dniowy termin płatności faktury 
zatwierdzonej przez zamawiającego. 

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni 
licząc od daty upływu terminu składania ofert. 
 
Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania 
oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się 
z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  
i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami. 
 
Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)* 

 następujący zakres rzeczowy*:  

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

………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy:……………………………………………………. 
 
Wykonawca jest1 (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*) 

− Mikroprzedsiębiorstwem*) 
− Małym przedsiębiorstwem*) 
− Średnim przedsiębiorstwem*) 

 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do 
niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do 
zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
 
Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od 
nr ................. do nr ............................. 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu2 * 
 
Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania. 
 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 
Od do 

 
 

   

  
 

   

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych 
w celu zachowania poufności informacji: 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
Imię i nazwisko  

 
Adres  

 
Nr telefonu  

 
Nr faksu  

 
Adres e-mail  

 
 
 
 
Data: ..................................                            ....................................................... 

                                                                           ( podpis Wykonawcy)  
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .  
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                                                  Załącznik nr 3 
 

 Zamawiający: 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

 
 
Wykonawca: 
…………………………………………………

……………………………………..………… 

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

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa 

zestawów komputerowych, modernizacja stacji roboczych oraz dostawa UTM, 
prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie” oświadczam, 
co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  . 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

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

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

pkt 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

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

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Zał. nr 4 

Zamawiający: 

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 

  
Wykonawca: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

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

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa zestawów 

komputerowych, modernizacja stacji roboczych oraz dostawa UTM, prowadzonego przez 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  pkt 9.1.2 siwz.  

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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....................................                                                                              zał. nr 5 
 (pieczęć wykonawcy) 
 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę  do realizacji zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za prace wdrożeniowe w zakresie dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia 

DOTYCZY PAKIETU NR 3 
 

Lp. Imię i nazwisko  informacje nt.  
kwalifikacji 
zawodowych (w 

tym podać 
ukończone 
certyfikacje, 
kursy 
kwalifikacyjne, 
szkolenia i ich 
zakres) na 
potwierdzebie 
warunku 
określonego pkt 
9.1.2.lit c siwz) 

doświadczenie    
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia  

wykształcenie 
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia  

zakres wykonywanych czynności informacja 
o podstawie 
dysponowania 

 
 

  
 

    

 
 

      

  
 

     

 
 

      

 
................................................................... 
         (Miejscowość, data)                                                                    ………………………………..……………… 

                                                         (Podpis i pieczęć imienna  upoważnionego przedstawiciela   
                                                                            wykonawcy)  
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  Załącznik nr 6 

  

pieczęć Wykonawcy    

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

z otwarcia ofert 

 

 

 

dotyczy postępowania: dostawa zestawów komputerowych,  modernizacja stacji 
roboczych oraz dostawy UTM,  znak postępowania: A.ZP-271-26/20 

 
   Niniejszym oświadczam(y), że: 

• nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076)  

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 

• należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) 

z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy 

wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej): 

1) ……………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………….. 

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

 
Miejscowość i data  Wykonawca 

 
 
 
 
 

  

  Podpis 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 7 do siwz 

Projekt umowy- pakiet nr 1 
 
W dniu ……………. roku w Zakopanem pomiędzy: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, zarejestrowanym  
w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 
XII Wydział Gospodarczy oraz zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, 
NIP: 736-14-54-134, REGON 000295171 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – prof. dr hab. med. Marcina Zielińskiego 
za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Jadwigi Radom 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
a 
............................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  
............................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:  
A.ZP-271-26/20, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 30 szt. fabrycznie nowych zestawów 
komputerowych do części medycznej, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
„Odrodzenie” w Zakopanem, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, na warunkach 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 musi być fabrycznie nowy, 
nierefabrykowny, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach 
targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, 
wyprodukowany nie wcześniej niż I półroczu 2020 r., a także musi spełniać wymagania 
techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku 
awarii dysków twardych - dysk pozostaje u Zamawiającego. Dostarczony przedmiot 
zamówienia będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta 
obejmujących także rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację 
uprawnień gwarancyjnych. 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony 

w ust. 1-2. 
4. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta 
Wykonawcy wraz z opisem technicznym przedmiotu zamówienia 
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez Wykonawcę w ofercie sprzęt komputerowy 
oraz zastosowane oprogramowanie nie zawiera wad fizycznych, ani prawnych oraz 
odpowiada standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia. 
6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego 
w związku z naruszeniem ich praw własności intelektualnej do oprogramowania, 
Wykonawca zobowiązuje się , na własny koszt, zaspokoić takie roszczenia. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione przez 
Zamawiającego na skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa 
w ust. 6. W przypadku, gdy oprogramowanie zostanie uznane za naruszające prawa 
własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca na swój koszt uzyska dla 
Zamawiającego prawa do kontynuowania korzystania z dostarczonego oprogramowania. 
8. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-
0228/18 pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w ramach 2 Osi 
Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 Eadministracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 
2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia. 

 
§ 2 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy  
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*   

4.  Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy) następujący 
zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną doprecyzowane po 
wyborze Wykonawcy)  

5. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia 
i zgody Zamawiającego.  

6. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

  
§ 3 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 
 
1. Przedmiot umowy  określony w § 1 ust. 1 -4 zostanie zrealizowany w okresie między 

01.03.2021 r. a 15.03.2021 r. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Gładkie 1, 34-500 

Zakopane nastąpi na koszt Wykonawcy. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego z co najmniej  trzydniowym wyprzedzeniem faksem na nr 18/2014632 
lub drogą elektroniczną na adres: administracja@szpitalskolowski.pl, 
informatyk@szpitalodrodzenie.pl. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu 
w czasie jego dostawy, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy. 

3. Wykonawca zainstaluje przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  

4.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 
uznaje się datę podpisania protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń z jego strony. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie  
 

1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą 
przetargową wynosi netto:....................... zł plus podatek VAT …...% w kwocie 
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………. zł, co daje kwotę brutto: ……………… zł (słownie złotych: 
...................................)  

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury.  

4. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

5. W przypadku wyboru przez Wykonawcę wysłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej należy ją wysłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF): skrócona nazwa skrzynki: Szpital Specjalistyczny 
Chorób Płuc;  Typ/Numer skrzynki PEPPOL: NIP 7361454134. 

6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach 
handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o  przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 935). 
 

 
§ 5 

Warunki gwarancji i serwis 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

................... miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu 
lokalizacji przedmiotu zamówienia, następujących usług: 

1) napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i 
materiałowymi przy wykorzystaniu nowych nie regenerowanych, nie używanych 
części i podzespołów; 

2) testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy; 
3) telefonicznej lub drogą elektroniczna pomocy przy rozwiązywaniu problemów 

dotyczących sprzętu, zwanych dalej „usługami serwisu gwarancyjnego”. 
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego według 

poniższych zasad: 
1) usługi serwisu gwarancyjnego świadczone będą w dni robocze w godzinach od 

8 do 16 na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego; 
2) usługi testowania, wymienione w ust. 2 świadczone będą przez Wykonawcę 

automatycznie, po każdej naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego 
zgłoszenia przez Zamawiającego; 

3) zgłoszenia będą przyjmowane na numerem tel. ...................... lub na numer 
faks: ..................... a także na e-mail: .........................................  w dni 
robocze od godziny 8 – 16;możliwość zgłaszania awarii poprzez linię 
telefoniczną producenta obsługiwaną w języku polskim, 

4) obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim; 
5) czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosić będzie: 

a) reakcja na zgłoszenie awarii sprzętu w dni robocze w godzinach od 8 do 16, 
od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu serwisanta z osobą wskazaną 
przez zgłaszającego nastąpi nie później niż następnego  dnia roboczego do 
godziny 12. W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po godzinie 16, reakcja 
serwisu na zgłoszenie nie może nastąpić później niż w pierwszym dniu 
roboczym następującym po dniu wolnym od pracy do godziny 12. 

b) maksymalny czas naprawy sprzętu liczony od chwili zgłoszenia awarii do 
chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem wynosi  2 dni 
robocze. 
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4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. Jednakże w 
przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca 
zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu 
naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Ze względu na 
obowiązujące przepisy związane z ochroną danych osobowych, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wymontowania i zatrzymania dysków twardych lub innych nośników 
danych w przypadku konieczności wykonania naprawy w zewnętrznym serwisie 
Wykonawcy. 

5. Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób 
wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy. 

6. W przypadku awarii dysków twardych lub innych nośników danych, będą one 
wymieniane przez Wykonawcę na nowe, wolne od wad. Uszkodzone nośniki 
danych/dyski nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. 

7. Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie 
posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie  wystawione przez Wykonawcę 
oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego 
dotyczących ruchu osobowego i materiałowego. 

8. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu  gwarancyjnego przy wykorzystaniu 
własnych materiałów, sprzętu i narzędzi. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 6, części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach 
usług serwisu gwarancyjnego stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się 
do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

10. W przypadku  wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz 
z jej tłumaczeniem na język polski. 

11. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w 
wyznaczonym terminie lub sprzecznie z warunkami gwarancji, Zamawiający  może 
usunąć je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie 
trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, chyba że działanie 
Zamawiającego lub osoby trzeciej spowoduje uszkodzenie naprawianego sprzętu. W 
przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Zamawiający zobowiązany jest, w 
formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, 
wymiany na nowe urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez 
Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. 

12. W razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego urządzenia, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. 
W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na 
wymianę wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania 
przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, termin 
gwarancji biegnie na nowo. 

13. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez 
producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami 
gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki 
gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

 
§6 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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2. Zgodnie z art. 144 ust. 1  pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
dopuszcza zmiany umowy w przypadku: 
1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. 

wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować 
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych 
wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;   

2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów 
i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy; 

3) działania siły wyższej (na przykład epidemia, klęski żywiołowe , strajki generalne , 
lokalne) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania wskazany w  § 3 ust. 1 
umowy 

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w  ust. 2. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,  z zastrzeżeniem ust. 4 
4. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, o ile taki wpływ 
wystąpił lub może wystąpić. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepis art. 15r 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). 
5. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w ust. 4 wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu 
z wykonawcą dokona zmiany umowy, w szczególności przez  zmianę terminu wykonania 
umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji wstrzymania dostaw 
pojazdów objętych zamówieniem, trudności w dostępie do pojazdów związanych 
z wystąpieniem COVID-19.  
6. Podstawą zmiany, o której mowa w ust. 4  jest udokumentowanie wpływu COVID-19 na 
realizację umowy poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia z uzasadnieniem  lub/i 
dokumentu potwierdzającego wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 
należyte wykonanie umowy i akceptacja Zamawiającego.  
7. Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie 
zmiany cen z uwagi na  ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie 
wyłącznie cena brutto- zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia 
obowiązywania odpowiednich przepisów. 
 

§ 7 
Koordynacja umowy 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnieni są:  
1) ze strony Zamawiającego: a) Pan…………, tel.: …………….. , e-mail:…………….., b) 
Pan…………, tel.: …………….. , e-mail:……………..,  
2) ze strony Wykonawcy: Pan ………, tel.: …………., e-mail: ………….  
2. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga aneksu. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
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a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu, instalacji  i uruchomieniu przedmiotu 
niniejszej umowy; 

b) 0,2 % jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego 
w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki 
wymiany lub usunięcia wad  ponad terminy wynikające z umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii w odniesieniu do 
terminów ustalonych odpowiednio w § 5 ust.3 pkt 5, w wysokości 0,02% 
jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego 
w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 2 do umowy; 

3. W przypadku odstąpienia od umowy  jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci 
drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto, określonej w § 4 ust. 1 
umowy. 
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
5. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z umową 
jest ograniczona do wartości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne na zasadach ogólnych. 
7. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej 
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 
2 lit a) i lit.b)  niniejszego paragrafu, o ile zdarzenie w związku z którym zastrzeżono 
tę karę nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia. W takiej sytuacji 
odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe  
 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
Załączniki, stanowiące integralną część umowy:  
1. Opis przedmiotu zamówienia,  
2. Formularz ofertowy, 

 
 

............................................                                   ........................................ 
Zamawiający      Wykonawca 

  



 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                               A.ZP-271-26/20                                        
 

                                       Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie”                                                      
 

 

55 

Zał. nr 7 do siwz 
Projekt umowy- pakiet nr 2  

 
W dniu ……………. roku w Zakopanem pomiędzy: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, zarejestrowanym  
w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 
XII Wydział Gospodarczy oraz zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, 
NIP: 736-14-54-134, REGON 000295171 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – prof. dr hab. med. Marcina Zielińskiego 
za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Jadwigi Radom 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
a 
............................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  
............................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:  
A.ZP-271-26/20, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 60 szt. dysków twardych SSD i  60 sztuk 

(bądź zestawów) pamięci RAM do modernizacji stacji roboczych posiadanych przez 
Szpital Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, zgodnie ze złożoną 
ofertą przetargową, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 musi być fabrycznie nowy, 
nierefabrykowny, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do 
pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony 
w ust. 1. 
4. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta 
Wykonawcy wraz z opisem technicznym przedmiotu zamówienia 
5. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-
0228/18 pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w ramach 2 Osi 
Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 Eadministracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 
2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia. 

 
§ 2 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy  
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*   

4.  Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy) następujący 
zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną doprecyzowane po 
wyborze Wykonawcy)  

5. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia 
i zgody Zamawiającego.  

6. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

  
§ 3 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 
1. Przedmiot umowy  określony w § 1 ust. 1 zostanie zrealizowany w okresie między 

01.03.2021 a 15.03.2021 r. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Gładkie 1, 34-500 

Zakopane nastąpi na koszt Wykonawcy. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego z co najmniej  trzydniowym wyprzedzeniem faksem na nr 18/2014632 
lub drogą elektroniczną na adres: administracja@szpitalskolowski.pl, 
informatyk@szpitalodrodzenie.pl. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu 
w czasie jego dostawy, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy. 

3. Wykonawca zainstaluje przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 
uznaje się datę podpisania protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń z jego strony. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie  
1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą 

przetargową wynosi  netto:....................... zł plus podatek VAT …...% w kwocie 
………. zł, co daje kwotę brutto: ……………… zł (słownie złotych: 
...................................)  

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury.  

4. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

5. W przypadku wyboru przez Wykonawcę wysłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej należy ją wysłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF): skrócona nazwa skrzynki: Szpital Specjalistyczny 
Chorób Płuc;  Typ/Numer skrzynki PEPPOL: NIP 7361454134. 

6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach 
handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o  przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 935). 

 
§ 5 

Warunki gwarancji i serwis 
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do trzech dni od 
daty zgłoszenia. 

3. Wykonawca udziela na przedmiot niniejszej umowy gwarancji - …………….. miesięcy  
licząc od daty odbioru przedmiotu umowy (data protokołu zdawczo - odbiorczego) na 
warunkach zgodnych z ofertą Wykonawcy, stanowiącą zał. nr 2 do niniejszej umowy. 

4. W przypadku uszkodzenia dysku twardego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 
i zainstalowania nowego dysku o tożsamych parametrach (uszkodzony nośnik lub cały 
dysk zostaje u Zamawiającego) w terminie 72 godzin od zgłoszenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania przedmiotu niniejszej umowy w okresie 
udzielonej gwarancji na warunkach zgodnych z ofertą Wykonawcy stanowiącą zał. nr 2 
do niniejszej umowy. 

6. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez 
producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami 
gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki 
gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

 
§ 6 

Koordynacja umowy 
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnieni są:  
1) ze strony Zamawiającego: a) Pan…………, tel.: …………….. , e-mail:…………….., b) 
Pan…………, tel.: …………….. , e-mail:……………..,  
2) ze strony Wykonawcy: Pan ………, tel.: …………., e-mail: ………….  
2. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga aneksu. 
 

 
§7 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1  ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
dopuszcza zmiany umowy w przypadku: 
1)  gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na 
asortyment stanowiący przedmiot umowy- przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena 
brutto; zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania 
odpowiednich przepisów; 
2) działania siły wyższej (na przykład epidemia, klęski żywiołowe , strajki generalne , 
lokalne) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania wskazany w  § 3 ust. 1 umowy 
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w  ust. 2. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,  z zastrzeżeniem ust. 4 
4. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, o ile taki wpływ 
wystąpił lub może wystąpić. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepis art. 15r 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). 
5. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w ust. 4 wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu 
z wykonawcą dokona zmiany umowy, w szczególności przez  zmianę terminu wykonania 
umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji wstrzymania dostaw 
pojazdów objętych zamówieniem, trudności w dostępie do pojazdów związanych 
z wystąpieniem COVID-19.  
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6. Podstawą zmiany, o której mowa w ust. 4  jest udokumentowanie wpływu COVID-19 na 
realizację umowy poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia z uzasadnieniem  lub/i 
dokumentu potwierdzającego wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 
należyte wykonanie umowy i akceptacja Zamawiającego.  
7. Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy; 

b) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
wymiany lub usunięcia wad  ponad terminy wynikające z umowy; 

3. W przypadku odstąpienia od umowy  jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci 
drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto, określonej w § 4 ust. 1 
umowy. 
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne na zasadach ogólnych. 
6. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z umową 
jest ograniczona do wartości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy. 
7. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 lit a) 
i lit.b)  niniejszego paragrafu, o ile zdarzenie w związku z którym zastrzeżono tę karę 
nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia. W takiej sytuacji odpowiednie 
zastosowanie ma przepis art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
Załączniki, stanowiące integralną część umowy:  
1. Opis przedmiotu zamówienia, 
2. Formularz ofertowy. 

 
............................................                                   ........................................ 

Zamawiający      Wykonawca 
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Zał. nr 7 do siwz 
Projekt umowy- pakiet nr 3 

 
W dniu ……………. roku w Zakopanem pomiędzy: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, ul. Gładkie 1, zarejestrowanym  
w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 
XII Wydział Gospodarczy oraz zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, 
NIP: 736-14-54-134, REGON 000295171 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – prof. dr hab. med. Marcina Zielińskiego 
za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Jadwigi Radom 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
a 
............................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  
............................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:  
A.ZP-271-26/20, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa,  instalacja i uruchomienie fabrycznie 
nowego klastra bezpieczeństwa UTM w ilości 1 szt., na potrzeby Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, na 
warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 musi być fabrycznie nowy, 
nierefabrykowny, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach 
targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi 
spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu 
zamówienia. 
3. Przedmiot zamowienia okrelsony w ust. 1 obejmuje przeszkolenie 2 pracowników na 
(informatyków) Zamawiającego.  

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony 

w ust. 1-3. 
4. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta 
Wykonawcy wraz z opisem technicznym przedmiotu zamówienia. 
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez Wykonawcę w ofercie sprzęt oraz 
zastosowane oprogramowanie nie zawiera wad fizycznych, ani prawnych oraz odpowiada 
standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia. 
6. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego 
w związku z naruszeniem ich praw własności intelektualnej do oprogramowania, 
Wykonawca zobowiązuje się , na własny koszt, zaspokoić takie roszczenia. 
7. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione przez 
Zamawiającego na skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w ust. 
8. W przypadku, gdy oprogramowanie zostanie uznane za naruszające prawa własności 
intelektualnej osób trzecich, Wykonawca na swój koszt uzyska dla Zamawiającego prawa 
do kontynuowania korzystania z dostarczonego oprogramowania. 
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9. Przedmiot zamowienia określony w niniejszym paragrafie, w szczególności prace 
wdrożeniowe będą wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, których wykaz stanowi zał. nr 3 do umowy. Zmiana 
osób, o których mowa w zdaniu pierwszym w okresie trwania umowy wymaga pisemnego 
uzasadnienia i zgody Zamawiającego. Wymagane jest, aby kwalifikacje i doświadczenie 
osób mających świadczyć usługę serwisową były, co najmniej takie same jak kwalifikacje 
i doświadczenie osób wskazanych w ofercie. 
10. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-
0228/18 pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w ramach 2 Osi 
Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 Eadministracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 
2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia. 

 
§ 2 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy  
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*   

4.  Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy) następujący 
zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną doprecyzowane po 
wyborze Wykonawcy)  

5. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego uzasadnienia 
i zgody Zamawiającego.  

6. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

  
§ 3 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 
 
1. Przedmiot umowy  określony w § 1 ust. 1 -4 zostanie zrealizowany w terminie do 

1 miesiąca od daty zawarcia umowy.  
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Gładkie 1, 34-500 

Zakopane nastąpi na koszt Wykonawcy. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego z co najmniej  trzydniowym wyprzedzeniem faksem na nr 18/2014632 
lub drogą elektroniczną na adres: administracja@szpitalskolowski.pl, 
informatyk@szpitalodrodzenie.pl. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu 
w czasie jego dostawy, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy. 

3. Wykonawca zainstaluje przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  

4.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 
uznaje się datę podpisania protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń z jego strony. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie  
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1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą 
przetargową wynosi netto:....................... zł plus podatek VAT …...% w kwocie 
………. zł, co daje kwotę brutto: ……………… zł (słownie złotych: 
...................................)  

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury.  

4. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

5. W przypadku wyboru przez Wykonawcę wysłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej należy ją wysłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF): skrócona nazwa skrzynki: Szpital Specjalistyczny 
Chorób Płuc;  Typ/Numer skrzynki PEPPOL: NIP 7361454134. 

6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach 
handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o  przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 935). 
 

 
§ 5 

Warunki gwarancji i serwis 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

................... miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu 
lokalizacji przedmiotu zamówienia, następujących usług: 

1) napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i 
materiałowymi przy wykorzystaniu nowych nie regenerowanych, nie używanych 
części i podzespołów; 

2) testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy; 
3) pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu w szczególności 

drogą elektroniczną lub przez dedykowany portal, zwanych dalej „usługami 
serwisu gwarancyjnego”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego według 
poniższych zasad: 

1) usługi serwisu gwarancyjnego świadczone będą w dni robocze w godzinach od 
8 do 16 na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego; 

2) usługi testowania, wymienione w ust. 2 świadczone będą przez Wykonawcę 
automatycznie, po każdej naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego 
zgłoszenia przez Zamawiającego; 

3) zgłoszenia będą przyjmowane w szczególności na e-mail: 
.........................................  w dni robocze od godziny 8 – 16; możliwość 
zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta obsługiwaną w języku 
polskim, 

4) obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim; 
5) czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosić będzie: 
a) reakcja na zgłoszenie awarii sprzętu w dni robocze w godzinach od 8 do 16, od 

chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu serwisanta z osobą wskazaną przez 
zgłaszającego nastąpi nie później niż następnego  dnia roboczego do godziny 
12. W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po godzinie 16, reakcja serwisu na 
zgłoszenie nie może nastąpić później niż w pierwszym dniu roboczym 
następującym po dniu wolnym od pracy do godziny 12. 
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b) maksymalny czas naprawy sprzętu liczony od chwili zgłoszenia awarii do chwili 
usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem wynosi  2 dni robocze. 

c) Zamawiający wymaga, by wymiana urządzenia w przypadku zdiagnozowania 
awarii uniemożliwiającej funkcjonowanie, następowała na następny dzień 
roboczy od zdiagnozowania awarii  (advanced hardware replacement NBD) 

4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. Jednakże w 
przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca 
zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu 
naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy.  

5. Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób 
wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy. 

6. W przypadku awarii dysków twardych lub innych nośników danych, będą one 
wymieniane przez Wykonawcę na nowe, wolne od wad. 

7. Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie 
posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie  wystawione przez Wykonawcę 
oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego 
dotyczących ruchu osobowego i materiałowego. 

8. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu  gwarancyjnego przy wykorzystaniu 
własnych materiałów, sprzętu i narzędzi. 

9. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu 
gwarancyjnego stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich 
bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

10. W przypadku  wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz 
z jej tłumaczeniem na język polski. 

11. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w 
wyznaczonym terminie lub sprzecznie z warunkami gwarancji, Zamawiający  może 
usunąć je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie 
trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, chyba że działanie 
Zamawiającego lub osoby trzeciej spowoduje uszkodzenie naprawianego sprzętu. W 
przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Zamawiający zobowiązany jest, w 
formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, 
wymiany na nowe urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez 
Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. 

12. W razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego urządzenia, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. 
W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na 
wymianę wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania 
przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, termin 
gwarancji biegnie na nowo. 

13. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez 
producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami 
gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki 
gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

 
§6 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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2. Zgodnie z art. 144 ust. 1  pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
dopuszcza zmiany umowy w przypadku: 
1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. 

wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować 
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych 
wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;   

2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów 
i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy; 

3) działania siły wyższej (na przykład epidemia, klęski żywiołowe , strajki generalne , 
lokalne) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania wskazany w  § 3 ust. 1 
umowy 

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w  ust. 2. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,  z zastrzeżeniem ust. 4 
4. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, o ile taki wpływ 
wystąpił lub może wystąpić. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepis art. 15r 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). 
5. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w ust. 4 wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu 
z wykonawcą dokona zmiany umowy, w szczególności przez  zmianę terminu wykonania 
umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji wstrzymania dostaw 
pojazdów objętych zamówieniem, trudności w dostępie do pojazdów związanych 
z wystąpieniem COVID-19.  
6. Podstawą zmiany, o której mowa w ust. 4  jest udokumentowanie wpływu COVID-19 na 
realizację umowy poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia z uzasadnieniem  lub/i 
dokumentu potwierdzającego wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 
należyte wykonanie umowy i akceptacja Zamawiającego.  
7. Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie 
zmiany cen z uwagi na  ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie 
wyłącznie cena brutto- zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia 
obowiązywania odpowiednich przepisów. 
 

§ 7 
Koordynacja umowy 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnieni są:  
1) ze strony Zamawiającego: a) Pan…………, tel.: …………….. , e-mail:…………….., b) 
Pan…………, tel.: …………….. , e-mail:……………..,  
2) ze strony Wykonawcy: Pan ………, tel.: …………., e-mail: ………….  
2. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga aneksu. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 
umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
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a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu, instalacji  i uruchomieniu przedmiotu 
niniejszej umowy; 

b) 0,2 % jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego 
w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki 
wymiany lub usunięcia wad  ponad terminy wynikające z umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii w odniesieniu do 
terminów ustalonych odpowiednio w § 5 ust.3 pkt 5, w wysokości 0,02% 
jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego 
w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 2 do umowy; 

3. W przypadku odstąpienia od umowy  jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci 
drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto, określonej w § 4 ust. 1 
umowy. 
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
5. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z umową 
jest ograniczona do wartości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne na zasadach ogólnych. 
7. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej 
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 
2 lit a) i lit.b)  niniejszego paragrafu, o ile zdarzenie w związku z którym zastrzeżono 
tę karę nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia. W takiej sytuacji 
odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz odpowiednie przepisy ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
Załączniki, stanowiące integralną część umowy:  
1. Opis przedmiotu zamówienia,  
2. Formularz ofertowy, 
3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, sporządzony wg załącznika nr 5 
do siwz. 
 

 
 

............................................                                   ........................................ 
Zamawiający      Wykonawca 


