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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pcz.org.pl

Kamienna Góra: Dostawa buforowego repozytorium dokumentacji
medycznej i wykonanie interfejsów integracyjnych zgodnych z platformą
regionalną.
Numer ogłoszenia: 228842 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. , ul. Bohaterów Getta 10,
58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7449033.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa buforowego repozytorium dokumentacji
medycznej i wykonanie interfejsów integracyjnych zgodnych z platformą regionalną..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
buforowego repozytorium dokumentacji medycznej i wykonanie interfejsów integracyjnych zgodnych z platformą
regionalną. Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części: a) Część nr 1 - Dostawa buforowego
repozytorium dokumentacji medycznej i wykonanie interfejsów integracyjnych zgodnych z platformą regionalną dla
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. zo.o.; b) Część nr 2 - Dostawa buforowego repozytorium
dokumentacji medycznej i wykonanie interfejsów integracyjnych zgodnych z platformą regionalną dla Powiatowego
Centrum Medycznego w Wołowie Sp. zo.o..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8, 72.26.80.00-1, 72.26.50.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa
tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu; b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych ; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 75 8395 0001 0012 0144 2003 0001 z
dopiskiem: Dostawa buforowego repozytorium dokumentacji medycznej i wykonanie interfejsów integracyjnych
zgodnych z platformą regionalną, znak sprawy: 7/2015 4. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich
siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d)
zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub
bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o
zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp o następującym lub analogicznym
brzmieniu: Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę
zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.)
e) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, f) miejsce i termin
zwrotu gwarancji. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło na
rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach
powinno być wniesione do Zamawiającego w oryginale przed terminem składania ofert poprzez złożenie w Kasie
Zamawiającego w Dziale Księgowości, Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. w Kamiennej
Górze 58-400, ul. Bohaterów Getta 10 lub załączenie do oferty. 5. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, lub unieważnieniu postępowania, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
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odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku nie wniesienia wadium w zakreślonym terminie
Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy
Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1. dla części nr 1 - wykonał
co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie systemu informatycznego oraz integracji tego
systemu z innym systemem użytkowanym przez odbiorcę zamówienia o wartości zamówienia nie
mniejszej niż 70 000 zł brutto; 2. dla części nr 2 - wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na
dostawie systemu informatycznego oraz integracji tego systemu z innym systemem użytkowanym przez
odbiorcę zamówienia o wartości zamówienia nie mniejszej niż 70 000 zł brutto; 3. Zamawiający dokona
oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu i wykazu wykonanych głównych dostaw oraz dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. 4. W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w
innej walucie niż złoty polski, do przeliczenia wartości zamówienia na walutę polską zastosować należy
średni kurs Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zadania wykazanego w celu
potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, a w przypadku zadań
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niezakończonych - na dzień wystawienia dokumentu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób posiadających kwalifikacje i
doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzą co najmniej:
1. dla części nr 1: a) Koordynator - co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji
koordynatora wdrożenia co najmniej 1 systemu informatycznego w organizacji zatrudniającej dla co
najmniej 50 osób oraz doświadczenie w zakresie koordynowania i nadzorowania co najmniej 1 projektu
polegającego na integracji dwóch różnych systemów informatycznych, b) Konsultant - co najmniej 1
osoba posiadająca co najmniej doświadczenie w prowadzeniu prac wdrożeniowych i integracyjnych
systemów informatycznych, składających się z różnych modułów, która brała udział w co najmniej
jednym projekcie integrującym nowobudowany system z systemem aktualnie działającym w danej
organizacji. 2. dla części nr 2: a) Koordynator - co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w
pełnieniu funkcji koordynatora wdrożenia co najmniej 1 systemu informatycznego w organizacji
zatrudniającej dla co najmniej 50 osób oraz doświadczenie w zakresie koordynowania i nadzorowania
co najmniej 1 projektu polegającego na integracji dwóch różnych systemów informatycznych, b)
Konsultant - co najmniej 1 osoba posiadająca co najmniej doświadczenie w prowadzeniu prac
wdrożeniowych i integracyjnych systemów informatycznych, składających się z różnych modułów, która
brała udział w co najmniej jednym projekcie integrującym nowobudowany system z systemem aktualnie
działającym w danej organizacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról w zespole przez jedną
osobę w ramach jednej części zamówienia. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na
podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5. W wykazie osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wykonawca winien zawrzeć konkretne
szczegółowe informacje na temat wykształcenia i doświadczenia osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową: 1. dla
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części nr 1 - na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych); 2.
dla części nr 2 - na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Wykonawcy oferujący wykonanie więcej niż jednej części zamówienia, zobowiązani są wykazać
spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadania
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości odpowiadającej sumie kwot wskazanych
powyżej dla wszystkich części zamówienia, których wykonanie oferuje. 4. Zamawiający dokona oceny
spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca
dla potwierdzenia spełniania warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na
złoty polski. Do wszystkich koniecznych przeliczeń zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez
Narodowy Bank Polski kurs średni waluty na dzień ogłoszenia postępowania. 6. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą

wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
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przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
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 wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia 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 wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
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że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy
- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 94
2 - Termin realizacji - 6
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie
uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych aby kwota
brutto została zmniejszona o nominalną równowartość umniejszenia należności podatkowych wykonawcy, 2)
przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Partnera, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania
przedmiotu umowy, 3) zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację Umowy w pierwotnym terminie, z
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 4) w razie zmian obowiązującego prawa mających wpływ na zasady
realizacji umowy w zakresie koniecznym dla dostosowania zasad przyjętych w umowie do obowiązującego prawa,
5) w razie zmiany umowy o dofinansowanie, a w szczególności w razie zmiany harmonogramu realizacji Projektu,
6) zmian podwykonawców - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pcz.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2015
godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., 58-400 Kamienna Góra, ul.
Bohaterów Getta 10, sekretariat dyrekcji.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie jest częścią projektu pn. Ponadlokalna platforma wymiany informacji medycznych
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy 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
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa buforowego repozytorium dokumentacji medycznej i wykonanie interfejsów
integracyjnych zgodnych z platformą regionalną dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z
o.o..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa buforowego repozytorium
dokumentacji medycznej i wykonanie interfejsów integracyjnych zgodnych z platformą regionalną dla
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8, 72.26.80.00-1, 72.26.50.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin realizacji - 6

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa buforowego repozytorium dokumentacji medycznej i wykonanie interfejsów
integracyjnych zgodnych z platformą regionalną dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa buforowego repozytorium
dokumentacji medycznej i wykonanie interfejsów integracyjnych zgodnych z platformą regionalną dla
Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8, 72.26.80.00-1, 72.26.50.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 94
2. Termin realizacji - 6
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