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Znak sprawy: P/12/AUDYT/2018 

 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa wraz z aktualizacją dokumentów 

organizacyjnych w ramach projektu „e-Zdrowie "INFLANCKA" - wdrożenie 

rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie przyjaznych pacjentowi 

usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym "INFLANCKA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 z późń. Zm.), zwanej dalej „ustawą PZP. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro. 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 
121), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

 

 

 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7868
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7868
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” 

ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa 

NIP: 525-20-94-693; REGON: 013003050; KRS: 0000216065 

Tel. 48 22 697 31 10; fax: +48 22 697 31 11; e-mail: sekretariat@inflancka.pl 

 

II Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

4. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w 
części zgodnie z art. 93 ust. 1a - 1b ustawy PZP. 

 

III Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa wraz  

z aktualizacją dokumentów organizacyjnych w ramach projektu „e-Zdrowie 

"INFLANCKA" - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie 
przyjaznych pacjentowi usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym 

"INFLANCKA" 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 

 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ  

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 79212000-3 - Usługi audytu; 

 72810000-1 - Usługi audytu komputerowego; 

 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego; 

 48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów; 

 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego; 

 72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6/7. 

7. Zamawiający w ramach oferty wymaga przedłożenia prezentacji Systemu – szczegółowy opis 
zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Sposób i zakres prezentacji – „prezentacja”. 
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IV Termin wykonania zamówienia 
 

Zamawiający wymaga realizacji całości zamówienia w terminie najpóźniej do dnia 15 listopada 2018 
roku. Zamawiający przedstawia Harmonogram realizacji projektu stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, 

który będzie podstawą do sporządzenia harmonogramu realizacji projektu przez Wykonawcę po 
podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji  
zamówienia po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody instytucji finansującej projekt. 

 

V Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków oraz przesłanki wykluczenia wykonawcy 

 

1. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca w takim wypadku zostanie wykluczony z postępowania. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

6) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

7) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) 

3. Wykluczenie wykonawcy nastąpi: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 

5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w ust. 2 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. d,  

b) ust. 2 pkt 2 lit. d i pkt 4 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

VI  Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej  

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą 

spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający stawia 

szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.  

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy 

zdolności w zakresie doświadczenia, tj. wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie minimum: 

a) co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji audytu w zakresie 

bezpieczeństwa informacji zgodnie z norma ISO 27001 dla podmiotów, które 

wykorzystują systemy informatyczne do realizacji kluczowych zadań (na przykład 

Szpitalny System Informatyczny , platforma e-usług , itp.)  
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b) co najmniej jedna usługę polegającą na aktualizacji dokumentacji w organizacji 

realizujący podobny projekt informatyczny w ramach którego przeprowadzany jest 

niniejsze postępowanie tj. wdrożenia systemu informatycznego lub platformy a-usług. 

c) co najmniej trzy usługi polegające na prowadzeniu testów bezpieczeństwa opisanych 

w załączniku nr 1 do SIWZ po wdrożeniu systemów informatycznych lub platform e-

usług,  

2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia: 

a) co najmniej dwie osoby posiadające następujące kwalifikacje: certyfikaty OSCP 

(Offensive Security Certified Professional) lub równoważne  

b) co najmniej jedna osobę posiadającą certyfikat CISSP (Certified lnformation Systems 

Security Professional) lub równoważny.  

Za równoważne Zamawiający wskazuje certyfikaty wymienione w rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu 

certyfikatów uprawniających do przeprowadzania kontroli projektów informatycznych i 

systemów teleinformatycznych (Dz. U nr 177 poz. 1195). 

 

Zamawiający dopuszcza posiadanie dwóch wymaganych powyżej certyfikatów przez jedną 

osobę. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
usług - 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 podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 ( zgodnie z 
załącznikiem nr 4 i 4a do SIWZ); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

3) Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 5 do SIWZ. 

4) Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do 
SIWZ 

5) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do 
SIWZ. 

6) Oświadczenie wykonawcy o braku wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr 8 do 

SIWZ, 

7) Projekt Umowy – załącznik nr 10 do SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie oryginał lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnione przez wykonawcę 
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3. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcom termin na uzupełnienie dokumentów, o których mowa 
w ust. 1. 

4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie złożyli lub w przypadku 

wezwania do uzupełnienia nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału lub braku występowania przesłanek wykluczenia. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 

i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma 

pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” 

ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@inflancka.pl a faksem na nr 22 69 73 111 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Urszula      

Ostaszkiewicz - tel.  22 69 73 106. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt 

- zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Nie dotyczy. 

 

X. Termin związania ofertą. 
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1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. 

aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr 

handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) wykonawca podaje tylko 

adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. W/w dokumenty można złożyć w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli 

uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego 

dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie; 

2) dokumenty, o których mowa w części VI SIWZ  - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 

mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

3) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 9 do SIWZ, zawierający w szczególności:, łączną cenę ofertową brutto, 

zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień 

SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

4) Zestaw z prezentacją opisany w załączniku nr 2 do SIWZ. 

5) Harmonogram Realizacji Projektu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 
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6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” 

ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa 

 „ Oferta na  przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa wraz z aktualizacją dokumentów 

organizacyjnych w ramach projektu „e-Zdrowie "INFLANCKA" - wdrożenie rozwiązań 
informatycznych mających na celu udostępnienie przyjaznych pacjentowi usług online  

z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym "INFLANCKA”  

nr sprawy:  P/12/AUDYT/2018 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 21.09.2018 o godz. 13.00  

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 
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16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności  

i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy 

PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, 
po terminie otwarcia ofert. 

 

XII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Inflancka 6 w Warszawie – Sekretariat – 
(parter) do dnia 21.09.2018 r., do godziny 12.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 

w rozdziale XI.10 SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – na Sali konferencyjnej w budynku dyrekcji, w 
dniu 21.09.2018 r., o godzinie 13.00 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpital-inflancka.pl informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XIII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 9 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w 
niniejszej SIWZ, stanowiącym załącznik Nr 10. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
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4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku.  

 

XIV.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium I - Cena brutto (waga 60%). 

Kryterium II – Prezentacja (waga 29%)  

Kryterium III – Termin realizacji (waga 11%) 

 

Kryterium 
Waga 
[%] 

Liczba 
punktów 

Sposób oceny 

C - Cena brutto 60% Max 60 

                     Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60 pkt 

                   Cena badanej oferty 

P- Prezentacja 29% Max 29 

Wartość punktowa kryterium – Prezentacja – skala ocen od 0-29 pkt:  

1. Przedstawienie treści odpowiadającego 
zakresem merytorycznym do każdego 
dokumentu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 
(suma pkt – 12 ): 

SUMA: 12 

2. koncepcji i niezbędnych elementów zgodnych 
z zakresem rzeczowym zgodnym z zakresem 
przedmiotu zamówienia oraz rodzajem 
dokumentów (suma pkt – 17 ) 

SUMA: 17 

 

T – termin 
realizacji dla 
przeprowadzenia 
audytu i termin 
opracowania 
polityki i 
procedur 

bezpieczeństwa 
danych 
medycznych 

11% Max 11 

Termin wykonania, nie dłuższy niż 6 tygodni od dnia zawarcia umowy;  
punktacja na podstawie terminu podanego w pkt III SIWZ, w zakresie 
0,00-11,00 przy założeniu, że 6 tygodni oznacza 0,00 pkt, a  5 tygodni 
lub mniejsza liczba tygodni oznacza 11,00 pkt;  
 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

 

P = C + P + T 

gdzie: 

P – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium -  Cena brutto 

P – punkty uzyskane w kryterium – Prezentacja 
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T – punkty uzyskane w kryterium – Termin realizacji 

 

2. Ocena punktowa w Kryterium I - Cena brutto dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny 

ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego 
w tabeli powyżej. 

3. Ocena punktowa w Kryterium II – Prezentacja dokonana zostanie na podstawie poniższych 
kryteriów i przeliczona według zasady opisanej w tabeli powyżej. 

4. W przypadku gdy oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt, nie będzie to skutkować tym, 
że jego oferta zostanie odrzucona. 

5. Ocena punktowa w Kryterium III – Termin realizacji dla audytu - Opracowanie polityki i 

procedur bezpieczeństwa danych medycznych dokonana zostanie na podstawie poniższych 

kryteriów i przeliczona według zasady opisanej w tabeli powyżej. 

6. W przypadku gdy oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt, nie będzie to skutkować tym, 
że jego oferta zostanie odrzucona. 

7. Oceny oferty dokona komisja Zamawiającego. 

8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

9. Jeżeli całkowita liczba punktów (P) dwóch lub więcej ofert będzie taka sama, Zamawiający spośród 
tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną. W zaistniałej sytuacji gdy obie lub więcej ofert 

będzie z taką sama ceną, Zamawiający wzywa Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia po uprzednim wezwaniu wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień w tym 

zakresie. 

 

XV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie – podając uzasadnienie faktyczne i prawne – wszystkich 

Wykonawców o: 

1. 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

1. 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

1. 3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

1. 4. unieważnieniu postępowania 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w rozdziale XIV pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może zawrzeć 

umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, o którym mowa powyżej, 
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

4. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej  
z projektem umowy, załączonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia. 

 

XVI.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Nie dotyczy 

 

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

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy  
w przypadku, gdy: 

1) wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na 

realizację przedmiotu Umowy, 
2) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia Umowy, 
3) zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zaistnienia innych okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość 
dalszej realizacji przedmiotu Umowy w całości lub części; 

4) jeżeli wykonanie Umowy w terminie w niej określonym stało się z niemożliwe przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy,  

5) w zakresie formy lub zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdyby 

zachowanie dotychczasowej formy lub zakresu było niemożliwe lub niecelowe ze względów 
technicznych, technologicznych lub z innych przyczyn niezasadne lub niemożliwe lub 

zaistniała możliwość zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
innych rozwiązań informatycznych lub sprzętowych, korzystnych dla Zamawiającego; 

6) w przypadku wprowadzenia nowej wersji oprogramowania przez producenta 

oprogramowania wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy 
lub w przypadku możliwości zastosowania oprogramowania innego producenta, jeżeli byłby 

to korzystne dla Zamawiającego (np. ze względu na sposób licencjonowania, 
funkcjonalność oprogramowania, warunki subskrypcji  itp.); 

7) w przypadku zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez producenta 
Oprogramowania, które mają lub mogą mieć wpływ na dochowanie warunków określonych 

w Umowie lub zapewnienie Zamawiającemu wsparcia pogwarancyjnego; 

8) w przypadku zmiany warunków licencjonowania Oprogramowania przez producenta lub 
dystrybutora, jeżeli zmiany te byłby niekorzystne dla Zamawiającego; 

9) w przypadku konieczności dostarczenia innego Oprogramowania, spowodowanej 
zakończeniem produkcji  lub zapowiedzią zakończenia produkcji lub wycofaniem z produkcji 

lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przedmiotu Umowy lub 
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zapowiedzi wycofania z produkcji lub obrotu lub zapowiedzi zaprzestania wspierania 
technicznego lub pogwarancyjnego produktu; 

10) w przypadku zapowiedzi wejścia w życie przepisów prawa, które mogą mieć wpływ na 

sposób lub zakres realizacji Umowy; 

11) w przypadku uzasadnionym przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu 

wykonania Umowy, jeżeli przyczyny te zostały ujawnione przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę na etapie realizacji Umowy. 
 

 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak 

dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   Załącznik nr 1 

 Sposób i zakres prezentacji - „prezentacja”  Załącznik nr 2 

 Harmonogram Realizacji Projektu  Załącznik nr 3 

 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług  Załącznik nr 4 

 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z 

wymaganiami SIWZ 

 Załącznik nr 4a 

 Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US   Załącznik nr 5 

 Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do grupy 

kapitałowej  

 Załącznik nr 6 

 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 

 Załącznik nr 7 

 Oświadczenie wykonawcy o braku wykluczenia z udziału w 

postępowaniu  

 Załącznik nr 8 

 Formularz Oferty  Załącznik nr 9 

 projekt umowy  Załącznik nr 10 

  

  

  

  

  

 Kierownik Zamawiającego 

 dnia __ _______________ 
2016 r. 

  
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz 

przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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