Ogłoszenie nr 506231N2017 z dnia 20170511 r.

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Opieka
serwisowa oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym oraz systemem
telekomunikacyjnym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 27624072400000, ul. ul. G. Zapolskiej 3 , 41218
Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2660230, 2660251, email dag@centrum
pediatrii.com.pl, faks 32 2663630, 2660251.
Adres strony internetowej (URL): www.centrumpediatrii.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.centrumpediatrii.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.centrumpediatrii.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony  więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego: osobiście lub pocztą lub kurierem
Adres:
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., 41218 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3,
Dział Administracji, pokój 0.35.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opieka serwisowa oraz nadzór autorski nad
oprogramowaniem komputerowym oraz systemem telekomunikacyjnym
Numer referencyjny: 7/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
 określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest nadzór autorski i opieka serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym i systemem
telekomunikacyjnym oraz świadczenie na rzecz Zamawiającego indywidualnych prac programistycznych
w tym zakresie. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 następujące pakiety: pakiet nr 1  opieka serwisowa i
nadzór autorski nad oprogramowaniem InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. oraz świadczenie w tym
zakresie prac programistycznych. pakiet nr 2  opieka serwisowa i nadzór autorski nad oprogramowaniem
Alteris firmy Alteris S.A. oraz świadczenie w tym zakresie prac programistycznych. pakiet nr 3  opieka
serwisowa i nadzór nad systemem telekomunikacyjnym (centrala telefoniczna Slican NCPCM400P) oraz
świadczenie w tym zakresie prac programistycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w

pakietach. Ilości roboczogodzin indywidualnych prac programistycznych podane w formularzu
asortymentowocenowym stanowiącym: a) dla pakietu nr 1  załącznik nr 2A do SIWZ; b) dla pakietu nr
2  załącznik nr 2B do SIWZ; c) dla pakietu nr 3  załącznik nr 2C do SIWZ; są ilościami szacunkowymi.
Są to ilości maksymalne, które mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz
do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, w związku z
czym ilość podaną w formularzu asortymentowocenowym należy rozumieć jako szacunkową. Jednakże
Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia o ostatecznej wartości nie mniejszej niż 70% szacunkowej
wartości określonej w umowie. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest przede wszystkim: 1) objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowanie InfoMedica
w ramach pakietu nr 1, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Umowy,
które obejmuje: a) wprowadzanie zmian w oprogramowania w ramach pakietu w zakresie dotyczącym
istniejącej funkcjonalności objętych Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na
podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:  przekazania
Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania ukazujących się do czterech razy w roku
w ramach pakietu, opublikowanie odpowiedniego komunikatu na witrynie HelpDesku;  udostępniania
Updatów Systemu oraz Upgradów Systemu poprzez serwer ftp wskazany przez Wykonawcę; b)
możliwość zgłoszenia Awarii, Awarii Krytycznych i propozycji Modyfikacji Standardowych
oprogramowania w ramach pakietu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do
dokonywania rozwoju oprogramowania w ramach pakietu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,
będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania w ramach pakietu; c)
podjęcie starań w celu usunięcia Awarii lub Awarii Krytycznej oprogramowania w ramach pakietu
objętego Umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Przy czym Czas
Naprawy Awarii Krytycznej nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia – kryterium
pozacenowe – rozdział XIII; d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian tj.
Modyfikacji Niestandardowych Systemu objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń,
modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w Systemie w odniesieniu do dodania nowej funkcjonalności, przy
czym realizacja powyższych żądań nie będzie wchodziła w zakres niniejszej Umowy; zgłoszenia żądania
zmiany należy dokonywać poprzez HelpDesku, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań
będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e) zainstalowanie i wdrożenie
oprogramowania w ramach pakietu otrzymanego w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w
tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego Umową; f) bieżące
optymalizowanie konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu, uwzględniające potrzeby

Zamawiającego; g) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu
oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych; h) pomoc w przygotowaniu danych
przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do
Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie
elektronicznej (np. dyskietki, łącza telekomunikacyjne itp.) w przypadku ich błędnego wygenerowania; i)
doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji
oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury
informatycznej Zamawiającego; j) korzystanie z konsultacji telefonicznych u Autoryzowanego
Przedstawiciela Wykonawcy, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §2 ust.3; k) prowadzenie rejestru kontaktów z
Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji
oprogramowania w ramach pakietu; l) wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający
zamierza zarejestrować, sprawdzanie ich zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji podczas
konsultacji telefonicznej, drogą mailową lub za pomocą HelpDesku; m) zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania oprogramowania w ramach pakietu; n) usługi opieki serwisowej i nadzoru autorskiego
oprogramowania w ramach pakietu, świadczone będą w każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo
wolnych od pracy od godziny 08:00 do godziny 16:00; o) udostępnianie i aktualizowanie dokumentacji w
zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania oprogramowania w ramach pakietu w formie
elektronicznej za pomocą serwera FTP/SFTP lub drogą mailową; p) zagwarantowanie indywidualnych
prac programistycznych w ilości ok. 60 godz. w okresie trwania Umowy. Podane godziny są szacunkowe
i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich realizacji oraz zgłaszania związanych z
tym roszczeń. 2) objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowanie Alteris w ramach
pakietu nr 2, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Umowy, które
obejmuje: a) wprowadzanie zmian w oprogramowania w ramach pakietu w zakresie dotyczącym
istniejącej funkcjonalności objętych Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na
podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:  przekazania
Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania w ramach pakietu, opublikowanie
odpowiedniego komunikatu drogą mailową;  instalacja Updatów oraz Upgradów oprogramowania w
ramach pakietu poprzez Szyfrowane Łącze Teleinformatyczne (VPN) dokonywane przez personel
Wykonawcy certyfikowany w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy; b) możliwość zgłoszenia
Awarii, Awarii Krytycznych i propozycji Modyfikacji Standardowych oprogramowania w ramach
pakietu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju
oprogramowania w ramach pakietu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane

w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania w ramach pakietu; c) podjęcie starań w celu
usunięcia Awarii lub Awarii Krytycznej oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową, powstałej z
winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Przy czym Czas Naprawy Awarii Krytycznej nie
może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia – kryterium pozacenowe – rozdział XIII; d)
gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian tj. Modyfikacji Niestandardowych
Systemu objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w
Systemu w odniesieniu do dodania nowej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji
zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e)
zainstalowanie i wdrożenie wersji Systemu otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru
autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego Umową;
f) bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu, uwzględniające potrzeby
Zamawiającego; g) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Systemu i
zgromadzonych danych archiwalnych; h) pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez
Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia,
Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. łącza
telekomunikacyjne, nośniki optyczne, nośniki magnetyczne itp); i) doradztwo w zakresie rozbudowy
środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania w ramach pakietu
objętego Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; j)
korzystanie z konsultacji telefonicznych, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy; k) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego
wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu;
l) wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający zamierza zarejestrować, sprawdzanie ich
zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji podczas konsultacji telefonicznej, drogą mailową lub
za pomocą HelpDesku; m) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania w ramach
pakietu; n) usługi opieki serwisowej i nadzoru autorskiego oprogramowania w ramach pakietu,
świadczone będą w każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 08:00
do godziny 16:00; o) udostępnianie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz
użytkowania oprogramowania w ramach pakietu w formie elektronicznej za pomocą serwera FTP/SFTP
lub drogą mailową; p) zagwarantowanie indywidualnych prac programistycznych w ilości ok. 60 godz. w
okresie trwania Umowy. Podane godziny są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez
Wykonawcę ich realizacji oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. 3) Objęcie nadzorem i opieką
serwisową oprogramowanie w ramach pakietu nr 3, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są
w Załączniku nr 1 do Umowy, które obejmuje: a) wprowadzanie zmian w oprogramowania w ramach
pakietu w zakresie dotyczącym istniejącej funkcjonalności objętych Umową, w zakresie wymaganym

zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie
obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca
zobowiązany jest do:  przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania w
ramach pakietu, opublikowanie odpowiedniego komunikatu drogą mailową;  instalacja Updatów oraz
Upgradów oprogramowania w ramach pakietu poprzez Szyfrowane Łącze Teleinformatyczne (VPN)
dokonywane przez personel Wykonawcy certyfikowany w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy b) możliwość zgłoszenia Awarii, Awarii Krytycznych i propozycji Modyfikacji Standardowych
oprogramowania w ramach pakietu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do
dokonywania rozwoju oprogramowania w ramach pakietu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,
będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania w ramach pakietu; c)
podjęcie starań w celu usunięcia Awarii lub Awarii Krytycznej oprogramowania w ramach pakietu
objętego Umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Przy czym Czas
Naprawy Awarii Krytycznej nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia – kryterium
pozacenowe – rozdział XIII; d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian tj.
Modyfikacji Niestandardowych oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową (propozycji jego
udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w oprogramowania w ramach pakietu w odniesieniu do
dodania nowej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą
każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e) zainstalowanie i wdrożenie wersji
Systemu otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym szkolenie wyłącznie dla
administratora po stronie Zamawiającego, w sytuacjach koniecznych, potwierdzonych obustronnie)
objętego Umową; f) bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu,
uwzględniające potrzeby Zamawiającego; g) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek
Zamawiającego, stanu Systemu i zgromadzonych danych archiwalnych; h) doradztwo w zakresie
rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania w ramach
pakietu objętego Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; i)
korzystanie z konsultacji telefonicznych, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy; j) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty
serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu; k)
Wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający zamierza zarejestrować, sprawdzanie ich
zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji podczas konsultacji telefonicznej, drogą mailową lub
za pomocą HelpDesku; l) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego w
ramach pakietu; m) usługi objęcia nadzorem i opieki serwisowej w ramach pakietu z wyjątkiem awarii
krytycznych systemu telekomunikacyjnego, świadczone będą w każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni
ustawowo wolnych od pracy od godziny 08:00 do godziny 16:00; n) usługi objęcia nadzorem i opieki

serwisowej w ramach pakietu dotyczące awarii krytycznych systemu telekomunikacyjnego, świadczone
będą w każdy dzień kalendarzowy przez 24 godziny na dobę; o) udostępnianie i aktualizowanie
dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania systemu telekomunikacyjnego w
ramach pakietu w formie elektronicznej za pomocą serwera FTP/SFTP lub drogą mailową; p)
zagwarantowanie indywidualnych prac programistycznych w ilości ok. 5 godz. w okresie trwania
Umowy. Podane godziny są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich
realizacji oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. r) nadzór i obsługa serwisowa świadczone będą
przez Wykonawcę, który posiada autoryzację producenta Systemu do serwisowania jego produktów; s)
Wykonawca przejmuje od Zamawiającego obowiązki wynikające z gwarancji Systemu; t) Wykonawca
gwarantuje Zamawiającemu utrzymanie stanu magazynowego części zamiennych systemu
telekomunikacyjnego na wypadek awarii lub zdarzeń niepożądanych; u) Wykonawca gwarantuje
Zamawiającemu nieodpłatne wypożyczenie elementów zastępczych systemu telekomunikacyjnego do
czasu usunięcia awarii lub zdarzeń niepożądanych. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
wymaga zatrudnienia wszystkich pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi
będącej przedmiotem zamówienia na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.). Na podstawie
art. 36 ust. 2 lit. 8a ustawy Pzp, w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio
biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników
bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia, Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełny i szczegółowy
zakres świadczonych usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określają wzory umów dla
poszczególnych pakietów. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w realizacji
wszystkich punktów umowy stanowiącej załącznik nr 11A / 11B / 11C do SIWZ zgodnie ze swoją
aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert
częściowych na wybrane pozycje w pakietach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci
elektronicznej.

II.5) Główny kod CPV: 726110006
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
720000005
486140005
488120003
722600005
722620009
722680001
722630006
325240002
325523103

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże, iż posiada opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości: a) dla pakietu nr 1  nie mniejszej niż 62 000,00 zł; b)
dla pakietu nr 2  nie mniejszej niż 38 000,00 zł; c) dla pakietu nr 3  nie mniejszej niż 16 000,00 zł;
Jeżeli z załączonego dokumentu nie wynika fakt uiszczenia składki, należy dołączyć dowód wpłaty
lub inny dokument potwierdzający uiszczenie składki.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz przedstawi dowody, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (np. listy referencyjne, opinie użytkowników itp.). Każda usługa musi opiewać
na kwotę brutto nie mniejszą niż: a) dla pakietu nr 1  nie mniejszej niż 62 000,00 zł; b) dla pakietu nr
2  nie mniejszej niż 38 000,00 zł; c) dla pakietu nr 3  nie mniejszej niż 16 000,00 zł). b) Warunek ten
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia i przedłoży: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami o kwalifikacjach: minimum 1 osobą
odpowiedzialną za świadczenie usług i współpracę z Zamawiającym, w tym: posiadającą wystawione
przez producenta oprogramowania certyfikaty w zakresie świadczenia usług informatycznych dla
danego oprogramowania tzn. instalacji, wdrażania, serwisowania oraz szkolenia użytkowników.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami o minimum 2letnim doświadczeniu na
podobnym stanowisku. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia
wszystkich pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej
przedmiotem zamówienia na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według
załącznika nr 9 do SIWZ. 2. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne według załącznika nr 10 do
SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o
których mowa w § 1 ust 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty. W
przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie tj. konsorcja, spółki
cywilne, osoby fizyczne, osoby prawne oraz porozumienie w celu wspólnego ubiegania się
wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego: a. dokumenty / oświadczenia o których mowa w
pkt VI ust. B SIWZ ppkt 13 Wykonawcy składają wspólnie, b. dokumenty/ oświadczenia, o których
mowa w pkt VI ust. C SIWZ ppkt 12 każdy z Wykonawców składa oddzielnie, c. dokument o
ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant
pozostałych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o
wartości: a) dla pakietu nr 1  nie mniejszej niż 62 000,00 zł; b) dla pakietu nr 2  nie mniejszej niż 38
000,00 zł; c) dla pakietu nr 3  nie mniejszej niż 16 000,00 zł. Jeżeli z załączonego dokumentu nie
wynika fakt uiszczenia składki, należy dołączyć dowód wpłaty lub inny dokument potwierdzający

uiszczenie składki. 2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości (równej
lub większej niż: a) dla pakietu nr 1  nie mniejszej niż 62 000,00 zł; b) dla pakietu nr 2  nie mniejszej
niż 38 000,00 zł; c) dla pakietu nr 3  nie mniejszej niż 16 000,00 zł przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  o treści określonej
w załączniku nr 5 do SIWZ. 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści określonej w
załączniku nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3)  III.6)
Inne wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty: 1. wypełniony formularz oferty o treści
określonej w załączniku nr 1 do SIWZ; 2. wypełniony formularz asortymentowocenowy o treści
określonej w załączniku nr 2 do SIWZ; 3. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według załącznika nr 8 do
SIWZ) – tylko jeśli dotyczy. 4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), w przypadku gdy: a. ofertę podpisuje
inna osoba niż Wykonawca, b. ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, upoważnienie do pełnienia
funkcji przedstawiciela/ lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zawarta zostanie umowa według wzoru stanowiącego
załącznik nr 11A / 11B / 11C do SIWZ. 2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpi jedna ze
wskazanych poniżej okoliczności lub zajdą przesłanki opisane w art. 144 ustawy Pzp: 1) ustawowa
zmiana stawki podatku od towaru i usług VAT; 2) zmiana danych podmiotowych stron (np. w wyniku
przekształcenia, zmiany adresu itp.); 3) zmiana kluczowego personelu Wykonawcy (nie dotyczy
zastępstw na czas urlopów i krótkotrwałej choroby) na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu i
wykształceniu nie niższym niż wskazany w ofercie Wykonawcy oraz zatrudniony również na umowę o
pracę; 3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o
których mowa w pkt. 1. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 obowiązywać będzie od dnia
podpisania aneksu. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów. 5. Powyższe okoliczności stanowią warunek zmiany umowy, o których mowa w art.
144 ust.1 ustawy Pzp w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. 6. Odstąpienie od umowy powinno
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 7. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności. 8. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz
osób trzecich.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20170519 , godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

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

ZAŁĄCZNIK I  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

opieka serwisowa i nadzór autorski nad oprogramowaniem InfoMedica firmy Asseco
Poland S.A. oraz świadczenie w tym zakresie prac programistycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest nadzór autorski i opieka serwisowa nad oprogramowaniem InfoMedica firmy Asseco
Poland S.A. oraz świadczenie w tym zakresie prac programistycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane
pozycje w pakietach. Ilości roboczogodzin indywidualnych prac programistycznych podane w formularzu
asortymentowocenowym stanowiącym dla pakietu nr 1  załącznik nr 2A do SIWZ są ilościami
szacunkowymi. Są to ilości maksymalne, które mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, w
związku z czym ilość podaną w formularzu asortymentowocenowym należy rozumieć jako szacunkową.
Jednakże Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia o ostatecznej wartości nie mniejszej niż 70%
szacunkowej wartości określonej w umowie. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest przede wszystkim: 1) objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowanie
InfoMedica w ramach pakietu nr 1, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do
Umowy, które obejmuje: a) wprowadzanie zmian w oprogramowania w ramach pakietu w zakresie
dotyczącym istniejącej funkcjonalności objętych Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na
podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:  przekazania
Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania ukazujących się do czterech razy w roku w
ramach pakietu, opublikowanie odpowiedniego komunikatu na witrynie HelpDesku;  udostępniania
Updatów Systemu oraz Upgradów Systemu poprzez serwer ftp wskazany przez Wykonawcę; b) możliwość
zgłoszenia Awarii, Awarii Krytycznych i propozycji Modyfikacji Standardowych oprogramowania w ramach
pakietu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju oprogramowania
w ramach pakietu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac
analitycznych przy rozwoju oprogramowania w ramach pakietu; c) podjęcie starań w celu usunięcia Awarii
lub Awarii Krytycznej oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową, powstałej z winy
Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Przy czym Czas Naprawy Awarii Krytycznej nie może
być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia – kryterium pozacenowe – rozdział XIII; d) gotowość
przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian tj. Modyfikacji Niestandardowych Systemu
objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w Systemie w
odniesieniu do dodania nowej funkcjonalności, przy czym realizacja powyższych żądań nie będzie
wchodziła w zakres niniejszej Umowy; zgłoszenia żądania zmiany należy dokonywać poprzez HelpDesku,
z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy
Wykonawcą i Zamawiającym; e) zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania w ramach pakietu
otrzymanego w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach

dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego Umową; f) bieżące optymalizowanie konfiguracji
oprogramowania w ramach pakietu, uwzględniające potrzeby Zamawiającego; g) pomoc w awaryjnym
odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych; h)
pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i
współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu,
banków itp.) w formie elektronicznej (np. dyskietki, łącza telekomunikacyjne itp.) w przypadku ich błędnego
wygenerowania; i) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych
instalacji oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury
informatycznej Zamawiającego; j) korzystanie z konsultacji telefonicznych u Autoryzowanego
Przedstawiciela Wykonawcy, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §2 ust.3; k) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym,
obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania w
ramach pakietu; l) wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający zamierza zarejestrować,
sprawdzanie ich zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji podczas konsultacji telefonicznej,
drogą mailową lub za pomocą HelpDesku; m) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania
w ramach pakietu; n) usługi opieki serwisowej i nadzoru autorskiego oprogramowania w ramach pakietu,
świadczone będą w każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 08:00 do
godziny 16:00; o) udostępnianie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz
użytkowania oprogramowania w ramach pakietu w formie elektronicznej za pomocą serwera FTP/SFTP lub
drogą mailową; p) zagwarantowanie indywidualnych prac programistycznych w ilości ok. 60 godz. w
okresie trwania Umowy. Podane godziny są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez
Wykonawcę ich realizacji oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. Zamawiający, na podstawie art. 29
ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia wszystkich pracowników bezpośrednio biorących udział przy
świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia na umowę o pracę przez cały okres realizacji
zamówienia na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z
późn. zm.). Na podstawie art. 36 ust. 2 lit. 8a ustawy Pzp, w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników
bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia. Z tytułu
niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełny i
szczegółowy zakres świadczonych usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określają wzory

umów dla poszczególnych pakietów. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w
realizacji wszystkich punktów umowy stanowiącej załącznik nr 11A do SIWZ zgodnie ze swoją aktualną
wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych
na wybrane pozycje w pakietach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający
nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 726110006, 720000005, 486140005, 488120003, 722600005,
722620009, 722680001, 722630006

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

opieka serwisowa i nadzór autorski nad oprogramowaniem Alteris firmy Alteris S.A. oraz
świadczenie w tym zakresie prac programistycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia jest nadzór autorski i opieka serwisowa nad oprogramowaniem Alteris firmy Alteris S.A. oraz

świadczenie w tym zakresie prac programistycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w
pakietach. Ilości roboczogodzin indywidualnych prac programistycznych podane w formularzu
asortymentowocenowym stanowiącym dla pakietu nr 2  załącznik nr 2B do SIWZ są ilościami
szacunkowymi. Są to ilości maksymalne, które mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, w
związku z czym ilość podaną w formularzu asortymentowocenowym należy rozumieć jako szacunkową.
Jednakże Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia o ostatecznej wartości nie mniejszej niż 70%
szacunkowej wartości określonej w umowie. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest przede wszystkim: objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowanie Alteris
w ramach pakietu nr 2, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Umowy,
które obejmuje: a) wprowadzanie zmian w oprogramowania w ramach pakietu w zakresie dotyczącym
istniejącej funkcjonalności objętych Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na
podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:  przekazania
Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania w ramach pakietu, opublikowanie
odpowiedniego komunikatu drogą mailową;  instalacja Updatów oraz Upgradów oprogramowania w
ramach pakietu poprzez Szyfrowane Łącze Teleinformatyczne (VPN) dokonywane przez personel
Wykonawcy certyfikowany w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy; b) możliwość zgłoszenia
Awarii, Awarii Krytycznych i propozycji Modyfikacji Standardowych oprogramowania w ramach pakietu;
zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju oprogramowania w ramach
pakietu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych
przy rozwoju oprogramowania w ramach pakietu; c) podjęcie starań w celu usunięcia Awarii lub Awarii
Krytycznej oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową, powstałej z winy Zamawiającego lub
wskutek wypadków losowych. Przy czym Czas Naprawy Awarii Krytycznej nie może być dłuższy niż 72
godziny od momentu zgłoszenia – kryterium pozacenowe – rozdział XIII; d) gotowość przyjmowania i
rozpatrywania indywidualnych żądań zmian tj. Modyfikacji Niestandardowych Systemu objętego niniejszą
Umową (propozycji jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w Systemu w odniesieniu do
dodania nowej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą każdorazowo
uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e) zainstalowanie i wdrożenie wersji Systemu
otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach
dodatkowe szkolenie użytkowników) objętego Umową; f) bieżące optymalizowanie konfiguracji
oprogramowania w ramach pakietu, uwzględniające potrzeby Zamawiającego; g) pomoc w awaryjnym

odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Systemu i zgromadzonych danych archiwalnych; h) pomoc
w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i
współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu,
banków itp.) w formie elektronicznej (np. łącza telekomunikacyjne, nośniki optyczne, nośniki magnetyczne
itp); i) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji
oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury
informatycznej Zamawiającego; j) korzystanie z konsultacji telefonicznych, dysponującego pracownikami
certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy; k) prowadzenie rejestru kontaktów z
Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji
oprogramowania w ramach pakietu; l) wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które Zamawiający
zamierza zarejestrować, sprawdzanie ich zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji podczas
konsultacji telefonicznej, drogą mailową lub za pomocą HelpDesku; m) zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania oprogramowania w ramach pakietu; n) usługi opieki serwisowej i nadzoru autorskiego
oprogramowania w ramach pakietu, świadczone będą w każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo
wolnych od pracy od godziny 08:00 do godziny 16:00; o) udostępnianie i aktualizowanie dokumentacji w
zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania oprogramowania w ramach pakietu w formie
elektronicznej za pomocą serwera FTP/SFTP lub drogą mailową; p) zagwarantowanie indywidualnych prac
programistycznych w ilości ok. 60 godz. w okresie trwania Umowy. Podane godziny są szacunkowe i nie
mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich realizacji oraz zgłaszania związanych z tym
roszczeń. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia wszystkich
pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia na
umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.). Na podstawie art. 36 ust. 2 lit. 8a ustawy Pzp, w
trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem
zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej
przedmiotem zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełny i szczegółowy zakres świadczonych usług wchodzących w zakres przedmiotu
zamówienia określają wzory umów dla poszczególnych pakietów. Wykonawca jest zobowiązany do
dołożenia należytej staranności w realizacji wszystkich punktów umowy stanowiącej załącznik nr 11B do
SIWZ zgodnie ze swoją aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu

zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolne pakiety, lecz nie
dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w pakietach. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert
w postaci elektronicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 726110006, 720000005, 486140005, 488120003, 722600005,
722620009, 722680001, 722630006

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
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Czas naprawy awarii krytycznej 3

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

3 Nazwa:

opieka serwisowa i nadzór nad systemem telekomunikacyjnym (centrala telefoniczna
Slican NCPCM400P) oraz świadczenie w tym zakresie prac programistycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia jest opieka serwisowa i nadzór nad systemem telekomunikacyjnym (centrala telefoniczna Slican
NCPCM400P) oraz świadczenie w tym zakresie prac programistycznych. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych

na wybrane pozycje w pakietach. Ilości roboczogodzin indywidualnych prac programistycznych podane w
formularzu asortymentowocenowym stanowiącym dla pakietu nr 3  załącznik nr 2C do SIWZ są ilościami
szacunkowymi. Są to ilości maksymalne, które mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, w
związku z czym ilość podaną w formularzu asortymentowocenowym należy rozumieć jako szacunkową.
Jednakże Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia o ostatecznej wartości nie mniejszej niż 70%
szacunkowej wartości określonej w umowie. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest przede wszystkim: Objęcie nadzorem i opieką serwisową oprogramowanie w ramach
pakietu nr 3, którego moduły objęte Umową wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Umowy, które
obejmuje: a) wprowadzanie zmian w oprogramowania w ramach pakietu w zakresie dotyczącym istniejącej
funkcjonalności objętych Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji
ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:  przekazania Zamawiającemu informacji
o nowych wersjach oprogramowania w ramach pakietu, opublikowanie odpowiedniego komunikatu drogą
mailową;  instalacja Updatów oraz Upgradów oprogramowania w ramach pakietu poprzez Szyfrowane
Łącze Teleinformatyczne (VPN) dokonywane przez personel Wykonawcy certyfikowany w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy b) możliwość zgłoszenia Awarii, Awarii Krytycznych i propozycji
Modyfikacji Standardowych oprogramowania w ramach pakietu; zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania
Wykonawcy do dokonywania rozwoju oprogramowania w ramach pakietu, o którym mowa w punkcie
poprzedzającym, będą one rozpatrywane w czasie prac analitycznych przy rozwoju oprogramowania w
ramach pakietu; c) podjęcie starań w celu usunięcia Awarii lub Awarii Krytycznej oprogramowania w
ramach pakietu objętego Umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych. Przy
czym Czas Naprawy Awarii Krytycznej nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia –
kryterium pozacenowe – rozdział XIII; d) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań
zmian tj. Modyfikacji Niestandardowych oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową (propozycji
jego udoskonaleń, modyfikacji i rozwoju) oraz zmian w oprogramowania w ramach pakietu w odniesieniu
do dodania nowej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że zasady realizacji zgłoszonych żądań będą
każdorazowo uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym; e) zainstalowanie i wdrożenie wersji
Systemu otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym szkolenie wyłącznie dla
administratora po stronie Zamawiającego, w sytuacjach koniecznych, potwierdzonych obustronnie) objętego
Umową; f) bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu, uwzględniające
potrzeby Zamawiającego; g) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Systemu i
zgromadzonych danych archiwalnych; h) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych,

dokonywanie ponownych instalacji oprogramowania w ramach pakietu objętego Umową w przypadkach
rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; i) korzystanie z konsultacji telefonicznych,
dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu Umowy; j) prowadzenie
rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany
konfiguracji oprogramowania w ramach pakietu; k) Wykonywanie wstępnej analizy zgłoszeń, które
Zamawiający zamierza zarejestrować, sprawdzanie ich zasadności, kompletności i prawidłowej kwalifikacji
podczas konsultacji telefonicznej, drogą mailową lub za pomocą HelpDesku; l) zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania systemu telekomunikacyjnego w ramach pakietu; m) usługi objęcia nadzorem i opieki
serwisowej w ramach pakietu z wyjątkiem awarii krytycznych systemu telekomunikacyjnego, świadczone
będą w każdy dzień z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 08:00 do godziny
16:00; n) usługi objęcia nadzorem i opieki serwisowej w ramach pakietu dotyczące awarii krytycznych
systemu telekomunikacyjnego, świadczone będą w każdy dzień kalendarzowy przez 24 godziny na dobę; o)
udostępnianie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania systemu
telekomunikacyjnego w ramach pakietu w formie elektronicznej za pomocą serwera FTP/SFTP lub drogą
mailową; p) zagwarantowanie indywidualnych prac programistycznych w ilości ok. 5 godz. w okresie
trwania Umowy. Podane godziny są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez
Wykonawcę ich realizacji oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. r) nadzór i obsługa serwisowa
świadczone będą przez Wykonawcę, który posiada autoryzację producenta Systemu do serwisowania jego
produktów; s) Wykonawca przejmuje od Zamawiającego obowiązki wynikające z gwarancji Systemu; t)
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu utrzymanie stanu magazynowego części zamiennych systemu
telekomunikacyjnego na wypadek awarii lub zdarzeń niepożądanych; u) Wykonawca gwarantuje
Zamawiającemu nieodpłatne wypożyczenie elementów zastępczych systemu telekomunikacyjnego do czasu
usunięcia awarii lub zdarzeń niepożądanych. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga
zatrudnienia wszystkich pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej
przedmiotem zamówienia na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.). Na podstawie art. 36 ust. 2
lit. 8a ustawy Pzp, w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio biorących udział przy
świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio biorących
udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełny i szczegółowy zakres świadczonych

usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia określają wzory umów dla poszczególnych pakietów.
Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w realizacji wszystkich punktów umowy
stanowiącej załącznik nr 11C do SIWZ zgodnie ze swoją aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz
doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych na dowolne pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje w
pakietach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 726110006, 720000005, 325240002, 325523103

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

