
Dz.U./S S152
10/08/2011
251567-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/7

10/08/2011 S152
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251567-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Parczew: Sieci
2011/S 152-251567

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, attn: Marianna Korniluk 21-200 Parczew,
POLSKA-21-200Parczew. Tel.  +48 833552113. E-mail: zaopspzozparczew@wp.pl. Fax  +48 833552113.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.8.2011, 2011/S 147-244475)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:32400000, 30200000, 51610000, 72260000
Sieci.
Urządzenia komputerowe.
Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji.
Zamiast:

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 Pzp oraz spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie:
a) co najmniej 1 zamówienie zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia o wartości łącznej minimum 800 000,00
PLN brutto (osiemset tysięcy złotych) o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. obejmujące łącznie
swoim zakresem minimum: dostawę i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego „część medyczną - białą” (z
interfejsem użytkownika końcowego opartego o technologie WWW) oraz „część administracyjną - szarą” dla zakładów
opieki zdrowotnej udzielających całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych, o wielkości minimum 200 łóżek
wg rejestru CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) oraz przedstawi dokumenty potwierdzające
należyte ich wykonanie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
zamówienia, odnoszące się wyłącznie do oferowanego systemu informatycznego oraz
b) co najmniej 1 zamówienie obejmujące minimum budowę/rozbudowę sieci strukturalnej oraz dostawę sprzętu
komputerowego dla szpitala posiadającego co najmniej dwa budynki połączone siecią komputerową, o wielkości
minimum 200 łóżek wg rejestru CSIOZ oraz przedstawi dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie, oraz
c) minimum 1 dostawę i wdrożenie systemu informatycznego HIS/RIS/PACS oraz przedstawi dokumenty potwierdzające
należyte jej wykonanie.
Zamawiający uzna, spełnienie warunku z pkt b oraz c również w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał te
zamówienia w ramach co najmniej jednej dostawy z pkt a.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
– 500 000 PLN.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. V SIWZ.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251567-2011:TEXT:PL:HTML
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A. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (SIWZ rozdział II pkt 1 ppkt 2) oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SIWZ.
3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (SIWZ rozdz. II pkt 1 ppkt 4).
4. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego
łączących ich stosunków) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia i przedstawi w tym celu, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku.
B. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w punktach 2-4 i 6 składa:
1) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o którym mowa w punkcie 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7-8 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
10. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy dołączyć wykaz wykonanych
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane
należycie zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Zamawiający uzna iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeżeli wykaże, że należycie wykonał w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie:
a) co najmniej 1 zamówienie zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia o wartości łącznej minimum 800 000,00
PLN brutto (osiemset tysięcy złotych) o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. obejmujące łącznie
swoim zakresem minimum: dostawę i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego „część medyczną - białą” (z
interfejsem użytkownika końcowego opartego o technologie WWW) oraz „część administracyjną - szarą” dla zakładów
opieki zdrowotnej udzielających całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych, o wielkości minimum 200 łóżek
wg rejestru CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) oraz przedstawi dokumenty potwierdzające
należyte ich wykonanie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
zamówienia, odnoszące się wyłącznie do oferowanego systemu informatycznego oraz
b) co najmniej 1 zamówienie obejmujące minimum budowę / rozbudowę sieci strukturalnej oraz dostawę sprzętu
komputerowego dla szpitala posiadającego co najmniej dwa budynki połączone siecią komputerową, o wielkości
minimum 200 łóżek wg rejestru CSIOZ oraz przedstawi dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie, oraz
c) minimum 1 dostawę i wdrożenie systemu informatycznego HIS/RIS/PACS oraz przedstawi dokumenty potwierdzające
należyte jej wykonanie.
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Zamawiający uzna, spełnienie warunku z pkt b oraz c również w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał te
zamówienia w ramach co najmniej jednej dostawy z pkt a.
Powinno być:

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 Pzp oraz spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie:
a) co najmniej 1 zamówienie zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia o wartości łącznej minimum 800 000,00
PLN brutto (osiemset tysięcy złotych) o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. obejmujące łącznie
swoim zakresem minimum: dostawę i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego „część medyczną - białą” (z
interfejsem użytkownika końcowego opartego o technologie WWW) oraz „część administracyjną - szarą” dla zakładów
opieki zdrowotnej udzielających całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych, o wielkości minimum 200 łóżek
wg rejestru CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) oraz przedstawi dokumenty potwierdzające
należyte ich wykonanie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
zamówienia, odnoszące się wyłącznie do oferowanego systemu informatycznego oraz
b) co najmniej 1 zamówienie obejmujące minimum budowę/rozbudowę sieci strukturalnej oraz dostawę sprzętu
komputerowego dla szpitala posiadającego co najmniej dwa budynki połączone siecią komputerową, o wielkości
minimum 200 łóżek wg rejestru CSIOZ oraz przedstawi dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie, oraz
c) minimum 1 dostawę i wdrożenie systemu informatycznego HIS/RIS/PACS oraz przedstawi dokumenty potwierdzające
należyte jej wykonanie.
Zamawiający uzna, spełnienie warunku z pkt b oraz c również w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał te
zamówienia w ramach co najmniej jednej dostawy z pkt a.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi co
najmniej kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie, jak niżej:
a) Kierownik projektu, osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne oraz minimum 3–
letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, potwierdzone posiadaniem certyfikatu np. PRINCE 2
lub równoważny w zakresie zarządzania projektami informatycznymi oraz we wdrożeniu co najmniej 1 informatycznego
systemu szpitalnego o wartości minimum 800 000,00 PLN brutto (osiemset tysięcy złotych) o charakterze podobnym do
przedmiotu zamówienia, tj. obejmującego „część medyczną - białą” oraz „część administracyjną - szarą” dla zakładów
opieki zdrowotnej udzielających całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych;
b) Administrator Baz Danych, osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne oraz
minimum 3-letnie doświadczenie na danym stanowisku oraz certyfikat w zakresie administracji oferowanym serwerem
bazy danych na poziomie zaawansowanym, oraz certyfikat z administracji oferowanym systemem operacyjnym na
poziomie podstawowym;
c) Administrator Systemów Operacyjnych, osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne oraz
minimum 3-letnie doświadczenie na danym stanowisku oraz certyfikat w zakresie administracji oferowanym systemem
operacyjnym na poziomie zaawansowanym;
d) Administrator Sieci komputerowych, osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne oraz minimum
3-letnie doświadczenie na danym stanowisku oraz certyfikat w zakresie administracji oferowanym systemem operacyjnym
na poziomie zaawansowanym oraz certyfikat z administracji sieciami komputerowymi na poziomie podstawowym;
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
– 500 000 PLN.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. V SIWZ.
A. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (SIWZ rozdział II pkt 1 ppkt 2) oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do
SIWZ.
3. Wykaz osób w zakresie wskazanym w rozdz. II pkt. 1 ppkt. 3, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.
4. Informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (SIWZ rozdz. II pkt 1 ppkt 4).
5. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego
łączących ich stosunków) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia i przedstawi w tym celu, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia.
6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku.
B. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w punktach 2-4 i 6 składa:
1) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o którym mowa w punkcie 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7-8 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
10. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy dołączyć wykaz wykonanych
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane
należycie zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Zamawiający uzna iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeżeli wykaże, że należycie wykonał w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie:
a) co najmniej 1 zamówienie zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia o wartości łącznej minimum 800 000,00
PLN brutto (osiemset tysięcy złotych) o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. obejmujące łącznie
swoim zakresem minimum: dostawę i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego „część medyczną - białą” (z
interfejsem użytkownika końcowego opartego o technologie WWW) oraz „część administracyjną - szarą” dla zakładów
opieki zdrowotnej udzielających całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych, o wielkości minimum 200 łóżek
wg rejestru CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) oraz przedstawi dokumenty potwierdzające
należyte ich wykonanie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
zamówienia, odnoszące się wyłącznie do oferowanego systemu informatycznego oraz
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b) co najmniej 1 zamówienie obejmujące minimum budowę / rozbudowę sieci strukturalnej oraz dostawę sprzętu
komputerowego dla szpitala posiadającego co najmniej dwa budynki połączone siecią komputerową, o wielkości
minimum 200 łóżek wg rejestru CSIOZ oraz przedstawi dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie, oraz
c) minimum 1 dostawę i wdrożenie systemu informatycznego HIS/RIS/PACS oraz przedstawi dokumenty potwierdzające
należyte jej wykonanie.
Zamawiający uzna, spełnienie warunku z pkt b oraz c również w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał te
zamówienia w ramach co najmniej jednej dostawy z pkt a.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi co
najmniej kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie, jak niżej:
a) Kierownik projektu, osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne oraz minimum 3–
letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, potwierdzone posiadaniem certyfikatu np. PRINCE 2
lub równoważny w zakresie zarządzania projektami informatycznymi oraz we wdrożeniu co najmniej 1 informatycznego
systemu szpitalnego o wartości minimum 800 000,00 PLN brutto (osiemset tysięcy złotych) o charakterze podobnym do
przedmiotu zamówienia, tj. obejmującego „część medyczną - białą” oraz „część administracyjną - szarą” dla zakładów
opieki zdrowotnej udzielających całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych;
b) Administrator Baz Danych, osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne oraz
minimum 3-letnie doświadczenie na danym stanowisku oraz certyfikat w zakresie administracji oferowanym serwerem
bazy danych na poziomie zaawansowanym, oraz certyfikat z administracji oferowanym systemem operacyjnym na
poziomie podstawowym;
c) Administrator Systemów Operacyjnych, osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne oraz
minimum 3-letnie doświadczenie na danym stanowisku oraz certyfikat w zakresie administracji oferowanym systemem
operacyjnym na poziomie zaawansowanym;
d) Administrator Sieci komputerowych, osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne oraz minimum
3-letnie doświadczenie na danym stanowisku oraz certyfikat w zakresie administracji oferowanym systemem operacyjnym
na poziomie zaawansowanym oraz certyfikat z administracji sieciami komputerowymi na poziomie podstawowym.


