SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Digitalizacja ankiet z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób
przenoszonych drogą pokarmową z formularzy dedykowanych dostępnych w
formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy
wytworzonych przez Wykonawcę.
Wykonawcę

(znak sprawy: 1/2017)

Przetarg nieograniczony

wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
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I. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
(NIZP-PZH)
ul. Chocimska 24,
00-791 Warszawa

Postępowanie prowadzi w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy Pzp. Grupa Doradcza Sienna
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem:
ul. Bagatela 10 lok. 5
00-585 Warszawa

Dane Kontaktowe:
iedziałku do piątku w
Agnieszka Ignatowicz - Gąsowska –, tel.: 22 654 77 41; od poniedziałku
godz. 9.00- 16.00 czasu lokalnego (GMT+1), e-mail:
e
aignatowicz@grupasienna.pl
@grupasienna.pl

Ogłoszenie, SIWZ, zawiadomienia oraz inne dokumenty będą zamieszczane na stronie
internetowej: www.grupasienna
grupasienna.pl
II. Postępowanie
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015
r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Zamówienie

jest

dofinansowaniem

realizowane
ealizowane
ze

środków

w
EFRR

związku
i

EFS

z

Projektem

2014-2020
2020

w

EpiBaza
EpiBaza,
ramach

objętym
POPC

nr

POPC.02.03.01-00–0003/15
0003/15-00.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
polskim

III. Przedmiot zamówienia
1. Zamówienie obejmuje skanowanie raportów
r
z dochodzeń epidemiologicznych w
ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową z lat 1989- 2013 (ok. 200.000
stron)) oraz digitalizację (przeniesienie danych z postaci papierowej do elektronicznej)
elektronicznej
formularzy PSSE wchodzących w skład tych raportów (ok. 19 200 sztuk formularzy).
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie raporty niezwłocznie po zawarciu
umowy. Przekazywanie Zamawiającemu wykonanej pracy będzie się odbywało w 5
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transzach. Każda transza będzie obejmowała ok. 40000 stron raportów oraz ok. 4000
formularzy (+/- 15%). Przekazanie każdej kolejnej transzy nastąpi nie wcześniej niż
po upływie 2 miesięcy od poprzedniej. Pierwsza transza zostanie przekazana nie
później niż po upływie 6 miesięcy od podpisania umowy.
3. Szczegółowy opis
s przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku
Załączniku nr 8 do niniejszej
SIWZ.
4. Głównym celem projektu EpiBaza jest udostępnienie do ponownego wykorzystania w
celach

informacyjnych,

statystycznych,

naukowych,

administracyjnych,

w

tym

kształtowania polityki w zakresie zdrowia publicznego, gromadzonych w NIZP-PZH
NIZP
zasobów ISP w obszarze epidemiologii chorób zakaźnych oraz bezpieczeństwa
żywności poprzez digitalizację
digitaliza
zasobów analogowych, integrację zbiorów cyfrowych (w
tym czerpanie danych z istniejących systemów informatycznych) oraz zbudowanie
cyfrowego repozytorium, przy jednoczesnym podejmowaniu działań mających na celu
upowszechnienie informacji na temat zgromadzonych
zgromadzonych w systemie zasobów ISP
poprzez promocję wśród odbiorców.
5. W przypadku gdy Zamawiający użył w dokumentacji przetargowej nazw znaków
towarowych, patentów lub innych wskazujących na konkretny produkt, należy te
nazwy rozumieć jako określenie przykładowe
przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez
Zamawiającego.

Zamawiający

dopuszcza

użycie

produktów

lub

przedmiotów

równoważnych, o ile ich zastosowanie jest zgodne z prawem polskim.
6. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30
ust., 1-3
3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z
art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań
równoważnych opisywanym
pisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w
niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do
niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Kody CPV:
a. 72312100-6
6 usługi przygotowywania danych
b. 72312000-5
5 Usługi wprowadzania danych
c. 79999100-4
4 usługi skanowania

IV. Oferty wariantowe oraz zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7
ustawy Pzp.
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2. Zamawiający przewiduje
widuje udzielenia
udzieleni zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp. stanowiących nie więcej niż 50%
% wartości zamówienia podstawowego w
okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres
rzeczowy

tych

zamówień

będzie

dotyczył

świadczeń,

które

są

przedmiotem

zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim
bezpośred
związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu
o warunki oferty, umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic
wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających
miejsce w chwili udzielania zamówienia.

V. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia:
zamówienia
a. do dnia 30 listopada 2018 r. - wykonanie skanowania i digitalizacji
gitalizacji ostatniej
transzy;
b. do dnia 28 lutego 2019 r. - dokonanie sprawdzenia i odbioru ostatniej transzy i
całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Zamawiającego
2. Szczegółowe

terminy

digitalizacji

poszczególnych

transz

zostały

określone

w

załączniku nr 7 i 8 do SIWZ;
3. Zamawiający zastrzega,
ga, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie

Europejskiego

Porozumienia

o

Wolnym

Handlu

(EFTA),

które

zamawiający zamierzał przeznaczyć
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
nie zostaną mu przyznane.
przyznane

VI. Warunki udziału w postępowaniu
VI.1 Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie
ie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu opisane w ppkt VI. 2 przez Zamawiającego, oraz nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24
2 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp.

VI.2. Opis warunków
w
o których mowa w pkt VI.1,
VI.1 jeżeli
1) Zamawiający uzna za spełnione warunki,
Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową,
zawodową tj.:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy
krótsz - w tym okresie co najmniej 2 usługi,
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które łącznie obejmowały wprowadzenie z wydruków lub dokumentów w formie
papierowej do formularzy elektronicznych nie mniej niż 2 mln pól danych, w tym
co najmniej jedna z tych usług obejmowała wprowadzenie 750 tys. pól danych;
b) skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 10 osób na stanowisko operatora
wprowadzania danych, w tym minimum 5 osób posiadających co najmniej 1 rok
doświadczenia w zakresie wprowadzania danych z wydruków lub dokumentów w
formie papierowej do formularzy elektronicznych.
elektroniczn
c) co najmniej 3 osoby do kontroli jakości zdigitalizowanych danych posiadające co
najmniej

1

rok

doświadczenia

w

prowadzeniu

kontroli/
kontroli/nadzoru

nad

wprowadzaniem danych z wydruków lub dokumentów w formie papierowej do
formularzy elektronicznych.
elektronicznych
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
3) Zamawiający w toku postępowania zastosuje procedurę zgodną z art. 24aa ustawy
Pzp.
mo
4) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu może
powoływać się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp. jednak zgodnie z §9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia „w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia” zobowiązany będzie powierzyć realizację części zamówienia
podmiotowi
owi udostępniającemu potencjał w celu potwierdzania spełniania warunku,
warunku w
zakresie w jakim
kim to udostępnienie ma miejsce.

VII. Wykaz oświadczeń
dczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w
celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
powaniu oraz nie
podlega wykluczeniu z postępowania.
postępowania
VII.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawca w celu
wstępnego
o potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
powaniu oraz nie
podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru
(formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
udziele
zamówienia - każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz
spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu

(część

II,

III

w

zakresie

odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy
Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do
o warunków określonych w pkt VI.2.
VI
siwz).
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków

udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw
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wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego
udostępnian
zasobu
(odpowiednio część

II, część

III w

zakresie odpowiednim

do przesłanek

określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, część IV w zakresie
odpowiednim do warunków określonych
okreś
w pkt VI.2. siwz),
2) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował
dysponował zasobami innych podmiotów w
celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ppkt VI.2., w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (zobowiązania o treści) z
których będzie wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób

wykorzystania

zasobów

innego

podmiotu,

przez

wykonawcę,

przy

wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres

i

okres

udziału

innego

podmiotu

przy

wykonywaniu

zamówienia

publicznego;
d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych
owych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane
zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do siwz.
3) Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzą
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego od otrzymania stosowanego wezwania:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże wymagane zdolności techniczne.

VII.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca,
którego

oferta

zostanie

najwyżej

oceniona,

lub

wykona
wykonawcy,

których

Zamawiający
amawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów, w przypadkach,
przypadkach o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
Pzp
1) wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w pkt VI. 2 ppkt 1 lit.
a), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
w
są
wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do siwz;
siwz
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Dowodami
owodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane,
wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z
informacjami na temat
at ich kwalifikacji zawodowych,
zawodowych doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego (odpowiednio do warunku określonego w pkt VI.2
ppkt 1 lit b) i c),, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr
4 do SIWZ;
3) zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające,

że

wykonawca nie zalega z opłacaniem
o
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
potwierdzający
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
or
4) zaświadczenie
zenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
upł
terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający,, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
o
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
po
opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
13 -14,
14, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest
składana;
7) Jeżeli w przypadku wykonawcy
ykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej
Rzeczypos
Polskiej
osoby, o których mowa w art. 24 ust.
ust 1 pkt 14 ustawy Pzp,
Pzp mają miejsce
zamieszkania poza terytorium
terytor
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
ykonawca w odniesieniu do
tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku
takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
państwa, w którym ww. osoby mają miejsce
miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Pzp W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce
zamieszkania

wskazane

w

zdaniu

pierwszym

osoby,

nie

wydaje

się

takich

zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób
złożonym

przed

zamieszkania

notariuszem

tych

osób

lub

przed

organem

właściwym

sadowym,

ze

względu

administracyjnym

na

albo

miejsce
organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego,, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
ofert
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
termin
składania ofert;
9) oświadczenie

wykonawcy

o

braku

orzeczenia

wobec

niego

tytułem

środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
publiczne
10) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1)
ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się
złożenia tego dokumentu (dotyczy np.
np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
11) Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z
otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy
składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku
braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
postępowaniu Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5
do SIWZ.
12) Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast
iast dokumentów, o których mowa w pkt 3 oraz 4, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z
właściwym
wym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami

lub

grzywnami,

w

szczególności

uzyskał

przewidziane

prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania
nania decyzji właściwego organu
or
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) zamiast dokumentów
kumentów, o którym mowa w pkt 6 oraz 8 (informacje z Krajowego
Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w
przypadku braku takiego rejestru
rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
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organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce

zamieszkania

lub

osoba

której

dokument

dotyczy

ma

miejsce

zamieszkania,, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
c) zamiast dokumentów,
umentów, o których mowa w pkt 10 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający,
erdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
w
ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
zamieszka
lub osoba której dokument dotyczy ma miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
któ
mowa w pkt 12,
12 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem
oświadczeniem tych osób, złożonym
przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
gospodarczego złożone
nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
14) Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się
spełnieniem

warunków

udziału

w

postępowaniu

polegał

na

zasobach

innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za
najkorzystniejszą,

wykonawca

przedstawił

w

odniesieniu

do

tych

podmiotów

dokumenty wymienione w pkt od 3 do 10,, potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15) Wszystkie oświadczenia,
adczenia, o których mowa w pkt VII.2,
VII.2, składane są w oryginale, zaś
dokumenty,
kumenty, o których mowa w pkt VII.2,
VII.2, mogą być składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać
odpowiednio
wiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
dotyczą
16) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.

VIII. Wykonawcy występujący wspólnie
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w

niniejszym

postępowaniu

albo

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub notarialnie
otarialnie poświadczonej kopii.
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2) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców

o udzielenie niniejszego

zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w
odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

IX. Powierzenie
ierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części
zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
zw
wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację
izację tego zamówienia.
zamówienia
2) Zamawiający
mawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
zamówien
których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych
podwykonawców.
3) Jeżeli wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy,
będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp,, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca
ykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż

podwykonawca,

na

które

zasoby

wykonawca

powoływał

się

w

trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia.

X. Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców
Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez
właściwy organ, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w
miejsce odpowiednich dokumentów
dokument
wymienionych w pkt VII.2.. Złożenie zaświadczenia
lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów dotyczących podmiotów,
podmiotów na których
zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

XI. Wymagania dotyczące wadium
1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości
wysokoś 4.000 zł (cztery
tysiące złotych);
2) Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowooszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu
pieni
należy wnieść przelewem bankowym na rachunek
bankowy:
PKO BP SA PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027
z tytułem: Przetarg nieograniczony PZH na digitalizację ankiet nr postępowania
1/2017.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na
rachunku bankowym Zamawiającego.
Zamawiającego
4) W przypadku wnoszenia
a przez wykonawcę
w
wadium w formie pieniądza do oferty
należy załączyć kopię przelewu.
przelew W przypadku wnoszenia przez wykonawcę
ykonawcę wadium w
formie określonej w pkt 2 lit b) – e) zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu
oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji razem z ofertą.
ofertą
5) Wadium
dium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
za, z zastrzeżeniem pkt
p 11. lit. d.
7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
w
umowy.
8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,
ykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9) Zamawiający żąda ponownego
pon
wniesienia wadium przez wykonawcę,
ykonawcę, któremu
zwrócono
no wadium na podstawie punktu 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
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a) wykonawca,
ykonawca,

którego

oferta

została

wybrana,

odmówił

podpisania

umowy

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) wykonawca,
ykonawca,

którego

oferta

została

wybrana,

nie

wniósł

wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania
wyko
umowy;
c) zawarcie umowy
owy w

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
d) wykonawca
ykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów
ów potwierdzających okoliczności,
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp,, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
Pzp co spowodowało
ło brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
najkorzystniejszej

XII. Sposób przygotowania oferty
XII.1. Wymagania ogólne
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami
wymagan
opisanymi
w SIWZ.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze,
maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty i
oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
az dokumenty sporządzane przez wykonawcę
wykonawcę powinny być
4) Formularz oferty oraz
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.

Oferta

powinna

zostać

podpisana

w

sposób

umożliwiający

zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
5) Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
6) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki,
poprawki były
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być
czytelne.
7) Wykonawca ponosi
nosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII.2. Oferta składa się z:
1) Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1
do SIWZ);
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2) Jednolitego Europejskiego
ego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),, dla każdego wykonawcy i
podmiotów na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu;
postępowaniu
3) zobowiązania
obowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega
na takich zasobach w celu wykazania spełnienia
spełnie
warunków;
4) dowodów,, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia
podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz
ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności (o ile dotyczy);
dotyczy)
5) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on
dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych,
których adres internetowy
netowy wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania
wsk
bazy
danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski,
polski Zamawiający
może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu
na język polski.
wskazujące
że
e osoba występująca w imieniu wykonawcy lub
6) pełnomocnictwa wskazującego,
wykonawca występujący w imieniu wykonawców
wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów
potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału bądź notarialnie
nie potwierdzonej kopii;
7) dowodu wniesienia wadium;
wadium

XII.3. Opakowanie oferty
1) Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami
w jednym,

nieprzejrzystym,

zabezpieczonym

w

sposób

trwały,

zamkniętym

opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
„Oferta na digitalizację
ę ankiet z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach
chorób przenoszonych drogą pokarmową z formularzy dedykowanych
dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych
formularzy wytworzonych przez Wykonawcę
Przetarg nieograniczony nr 1/2017
Nie otwierać przed 1 sierpnia 2017 r.”

XII. 4. Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane,
informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty,
oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.
przedsiębiorstwa” Informację o
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zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również
w formularzu oferty. Jednocześnie wykonawca obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone
przez niego informacje
formacje stanowią
stano
tajemnicę przedsiębiorstwa.

XII.5. Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty
wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane,
opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w
którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA
“ZMIANA”.
Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
jest przekazywane to
oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.
“

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania
związa
ofertą
1) Ofertę należy złożyć pod adresem:
adresem
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
ul. Bagatela 10 lok. 5
00-585 Warszawa
2) Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2017 r. , godz. 10:00 (czasu lokalnego).
lokalnego)
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2017 r. godz. 10:10 (czasu lokalnego) pod
adresem wskazanym w pkt 1 powyżej.
powyżej
4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.
o
Zamawiający zamieści
informacje
macje z otwarcia ofert na stronie internetowej.
6) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7) Zamawiający
ący zastrzega sobie możliwość, na co najmniej 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców
ykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
8) Zgoda wykonawcy
ykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie

terminu

związania

ofertą

dokonane

będzie

po

wyborze

oferty

najkorzystniejszej, obowiązek
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
przedł
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będzie

dotyczył

jedynie

wykonawcy,
wykonawcy,

którego

oferta

została

uznana

za

najkorzystniejszą.

XIV.

Informacje
nformacje

o

sposobie

porozumiewania

się

Zamawiającego

z

Wykonawcami
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy
wykonawcy przekazują wyłącznie drogą
pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście),
osobiście) mailem na adres
wskazany w pkt I SIWZ.
SIWZ Forma maila jest niedopuszczalna dla następujących
czynności wymagających pod rygorem nieważności
nieważności formy pisemnej: złożenie oferty,
zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego
z
ego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę
oferty,
ferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia dla których zgodnie z
przepisami prawa
a wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania
przekazywania korespondencji mailem każda ze
stron, na żądanie drugiej,
iej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
2) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu
cel wyjaśnienia
zapisów SIWZ.
3) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując
swoje

zapytania

pisemni
pisemnie/faksem/mailem

na

adres/nr
/nr

faksu/adres

email

Zamawiającego,, podany w pkt I. SIWZ.
4) Zamawiający udzieli wyjaśnień,
jaśnień, o których mowa w pkt 3,
3 niezwłocznie, jednak nie
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 4., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6) Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku,
niosku, o którym mowa w pkt 4.
7) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
ami wszystkim wykonawcom,
w
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
8) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na
której zamieszczono SIWZ.

Strona 15 z 29
Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 20142014
2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00–0003/15-00
00

XV. Opis sposobu
bu obliczenia ceny oferty
1) Wykonawca dokona obliczenia ceny całkowitej oferty netto i brutto za wykonanie
całego przedmiotu zamówienia w oparciu o kalkulację znajdującą się w załączniku nr
1 do SIWZ.
2) Obliczona w sposób określony w pkt 1 powyżej,
powyżej cena oferty służy porównaniu ofert.
ofert
Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie w złotych polskich w oparciu o
faktyczną liczbę zdigitalizowanych formularzy PSSE oraz zeskanowanych stron
Raportów oraz ceny jednostkowe za wprowadzenie danych wskazane w ofercie.
ofercie
3) Cena całkowita oferty jak i poszczególne ceny jednostkowe obejmować będą wszelkie
należności

wykonawcy

za

wykonanie

przedmiotu

niniejszego

zamówienia,

z

uwzględnieniem opłat i podatków (także od towarów i usług).
4) W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne
publiczne biorą udział podmioty
zagraniczne, które na podstawie przepisów podatkowych, nie są zobowiązane do
uiszczenia zobowiązań podatkowych w Polsce, a obowiązek podatkowy spoczywa na
nabywcy towarów, zgodnie z zasadami dotyczącymi wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVI. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
1) Kryteria oceny ofert:
a) cena realizacji zamówienia - waga kryterium 80%
b) udostępnianie w toku realizacji umowy zdigitalizowanych formularzy w postaci
elektronicznej – 10%
c) kryterium zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 10%
2) Sposób oceniania ofert:
a) w kryterium ceny maksymalną
aksymalną liczbę punktów w tym kryterium (80
(
pkt) otrzyma
Wykonawca, który zaproponuje najniższą
najniższ cenę realizacji zamówienia. Podstawą
oceny w tym kryterium będzie cena całkowita brutto podana przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym
ym (Załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast pozostali wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym
wzorem:
(C min : C of) x 80
0 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższy koszt z zaoferowanych
C of – koszt w badanej ofercie
b) w kryterium udostępnianie w toku realizacji umowy zdigitalizowanych formularzy
w postaci elektronicznej,
elektronicznej Zamawiający przyzna 10 pkt za udostępnianie za
pośrednictwem szyfrowanej elektronicznej platformy zdigitalizowanych formularzy
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oraz udostępnienie platformy do zgłaszania
zg
błędów / uwag / komentarzy odnośnie
procesów digitalizacyjnych.
digitalizacyjnych
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane na podstawie oświadczenia
złożonego w formularzu oferty.
c) w

kryterium

zatrudnienie
atrudnienie

osób

niepełnosprawnych

Zamawiający

przyzna

punktację wg. następujących zasad:
Pod uwagę brane będą osoby wskazane jako spełniające warunek udziału w
postępowaniu określony w pkt VI.2 pkt 1 lit b) lub c).
Jeżeli wykonawca zadeklaruje skierowanie do realizacji niniejszego zamówienia
osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w liczbie:
i)

od 0 do 4 osób skierowanych do realizacji zamówienia - otrzyma 0 pkt;

ii) 5-6 osób skierowanych do realizacji zamówienia - otrzyma 5 pkt;
iii) 7 i więcej osób skierowanych do realizacji zamówienia - otrzyma 10 pkt.
pkt
Przez osobę należy rozumieć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. W
przypadku zatrudnienia większej liczby osób w niepełnym wymiarze czasu pracy
Zamawiający dokona odpowiedniego przeliczenia.
Pojęcie niepełnosprawności należy rozumieć zgodnie z Ustawą o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U 2016
poz. 2046 ze zm.).
Ocena w tym kryterium zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie
oświadcze
wykonawcy
złożone w ofercie.
Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany będzie przedstawić na każde
wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności
osób skierowanych do realizacji zamówienia pod rygorem sankcji określonych we
wzorze umowy.
3) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po
przecinku.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę
punktów we wszystkich kryteriach.
k

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%
całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej
wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
ale przed jej podpisaniem.
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2) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowooszczędnościowo
kredytowej,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3) Na przelewie
zelewie należy wpisać następujący tytuł: „Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nr.... (nr umowy nadany przez Zamawiającego)”.
4) Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć
złożyć w formie oryginału w
siedzibie Zamawiającego.
5) Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane
przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie
i bezwarunkowo zobowiązywać odpowiednio poręczyciela albo gwaranta
gwaranta do zapłaty
kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej
kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – sumy
y gwarancyjnej z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wniesione w tych
formach wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez
obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważne w wysokości
wysokośc 100%
do dnia 28 lutego 2019 r. oraz w wysokości 30% od dnia 1 marca 2019 r. do 16
1
marca 2021

r.. Zabezpieczenie wniesione w tych formach powinno zawierać

zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące odpowiednio poręczenia albo gwarancji
podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają
kompetencjom sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6) Zabezpieczenie zostanie zwrócone w wysokości 70% w terminie 30 dni od daty
wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną w trybie
i na zasadach określonych w ustawie Pzp.
7) Kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi i zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi, który wynosi 2 lata od dnia
odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.
zamówienia
8) Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w
pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
w
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9) Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu
potwierdzającego

wniesienie

zabezpieczenia

w

innej

formie

niż

pieniądze,

pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono
zabezpieczenie.

XVIII. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy.
1) Niezwłocznie

po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty,

Zamawiający

zawi
zawiadamia

Wykonawców, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
sie
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,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp,
Pzp braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2) Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie
nie

krótszym

niż

10

dni

od

dnia

przesłania

zawiadomienia

o

wyb
wyborze

najkorzystniejszej oferty.
3) Jeżeli wykonawca,
ykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie

zamówienia

publicznego

lub

nie

wnosi

wymaganego

zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą
odzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust.1 ustawy Pzp.
4) Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
SIWZ

XIX. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy (Załącznik
Załącznik nr 7).
7
Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy,
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy
prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres,
charakter i warunki wprowadzenia
prowadzenia przewidziano we wzorze umowy.
umowy
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XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach
określonych w ustawie Pzp.
Pzp Środki ochrony prawnej
wnej określone w ww. przepisach
przysługują wykonawcom,
ykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
sz
w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
u
Pzp.
2) Odwołanie
dwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków,
o których mowa w art. 180 ust 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni –
w pozostałych
ych przypadkach.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji
fikacji istotnych warunków zamówienia
zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach
okolicznoś
stanowiących podstawę jego
go wniesienia.
5) Jeżeli

zamawiający

nie

przesłał

wykonawcy

zawiadomienia

o

wyborze

oferty

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 1 miesiąc od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
zamówienia
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Wykaz załączników do SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz
ormularz oferty;
oferty
Załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 - Wykaz osób które wykonawca skieruje
kieruje do wykonania zamówienia.
Załącznik nr 5

- Wzór oświadczenia
wiadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
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Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
załącznika
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Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)1
OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na digitalizacj
gitalizację ankiet z
dochodzeń

epidemiologicznych

pokarmową

w

ogniskach

chorób

przenoszonych

drogą

z formularzy dedykowanych dostępnych w formie papierowej

poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez
Wykonawcę, oferujemy zgodnie z wymaganiami
wymagania
zawartymi w SIWZ,
SIWZ na warunkach
określonych we
e wzorze umowy,
umowy zgodnie z przepisami obowiązującymi
cymi w Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonanie tego zamówienia za cenę obliczoną poniżej:

Kategoria
dokumentu,
której dotyczy
czynność

czynność

cena
jednostkowa
netto [PLN] za
digitalizację 1
formularza
(wiersze nr 1 i
2) albo za
zeskanowanie
1 strony
raportu (wiersz
nr 3)

1

2

3

1

Formularz
oddziału
epidemiologii z
dochodzenia w
ognisku
zatrucia/zakażen
ia pokarmowego
/wypełnia PSSE/

Przeniesienie
danych z
formularza do
formy
elektronicznej
(digitalizacja)

9 600

2

Formularz
oddziału higieny
żywności,
żywienia i
przedmiotów
użytku z
dochodzenia w
ognisku
zatrucia/zakażen
ia pokarmowego

Przeniesienie
danych z
formularza do
formy
elektronicznej
(digitalizacja)

9 600

l.p.

1

Szacowana
liczba
formularzy
(wiersze nr 1
i 2)/ stron
raportów
(wiersz nr 3)

wartość
wynagrodzeni
a netto za
digitalizację
wszystkich
formularzy i
skanowanie
wszystkich
stron
raportów

4

5=3x4

w przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców;
wykonawców
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/wypełnia PSSE/
Raport z
dochodzenia
epidemiologiczn
ego z ogniska
choroby
przenoszonej
drogą
pokarmową

3

Skanowanie
raportu wraz z
powiązaniem
go z rekordem
w pliku xml

200 000

cena całkowita oferty netto stanowiąca sumę wynagrodzenia dla wierszy od 1
do 3 z kolumny 5 [PLN]
kwota podatku VAT
cena całkowita oferty brutto [PLN]

1) Do

realizacji

zamówienia

skierujemy

następujące

osoby

niepełnosprawne

odpowiadające wymogom opisu kryterium wskazanego w rozdziale XVI pkt 2 lit. c)
SIWZ:

Imię i nazwisko

Stopień

Wymiar czasu pracy

niepełnosprawności
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2) Oświadczamy, iż oferujemy*
oferujemy / nie oferujemy* w ramach ww. ceny udostępnianie za
pośrednictwem szyfrowanej elektronicznej platformy zdigitalizowanych formularzy
oraz udostępnienie platformy do zgłaszania
zgłaszania błędów / uwag / komentarzy odnośnie
procesów digitalizacyjnych.
digitalizacyjnych
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W przypadku braku zaznaczenia jednej z opcji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca
nie zaoferował szyfrowanej platformy.
platformy W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt
w tym kryterium.
* - niepotrzebne skreślić

3) Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni.
4) Zobowiązujemy się,, w przypadku wybrania przez Zamawiającego
Zamawiaj cego naszej oferty:
a) zawrzeć umowę na realizację
realizacj przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych
okre
w SIWZ,, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiaj cego,
b) wykonać przedmiot zamówienia
zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,
SIWZ
c) wnieść lub ustanowić
ć zabezpieczenie należytego
ytego wykonania umowy w wysokości
wysoko
wskazanej w SIWZ.
5) Przedkładając Zamawiaj
ającemu naszą ofertę oświadczamy że
e zapoznaliśmy się
z treścią SIWZ, i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
6) Oświadczamy, że
e w przypadku wspólnego ubiegania się
si o udzielenie zamówienia
ponosimy solidarną odpowiedzialność
odpowiedzialno
za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego
ytego wykonania umowy.
7) Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć
podwykonawcom /należy podać firmy podwykonawców jeśli są znane/:
znane
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................
...........................................................................................................
.................................
.........................................................................................................
8) Oświadczamy, że nastę
ępujące dokumenty stanowią tajemnicę
ę przedsiębiorstwa
w rozumieniu

ustawy

o

zwalczaniu

nieuczciwej
nieuczciwej

konkurencji

i

nie

mog
mogą

być

udostępniane:
.......................................................................................................................
...........................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................................................................................................

.....................,
....., dn. ……......................

..........................................
...............................................
(podpis
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
reprezentacji
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Załącznik nr 3 do SIWZ

.....................................
(nazwa Wykonawcy)

Wykaz wykonanych usług
W okresie 3 lat przed terminem składania ofert (jeśli okres działalności jest krótszy – w
tym okresie) wykonałem następujące usługi odpowiadające warunkowi udziału w
postępowaniu:

Lp

Rodzaj
usług

wykonanych

Data

wykonania

(podać

termin

rozpoczęcia

i

Miejsce

Nazwa

wykonania

rzecz

podmiotu,
którego

na
usługi

zostały wykonane

zakończenia)

Do wykazu dołączam dowody,
dowody że usługi zostały wykonane należycie.

........................., dn. ............................

....................................................................
(podpis
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
reprezentacji

Uwaga: wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub
wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, w
przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp
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Załączn nr 4 do SIWZ
Załącznik

.....................................
(nazwa Wykonawcy)

Wykaz osób, które wykonawca skieruje do realizacji zamówienia
Do wykonywania zamówienia
nia skieruję następujące osoby:

Imię
Lp.

i nazwisko

Zakres

Kwalifikacje

wykonywanych

zawodowe,

czynności

doświadczenie

Podstawa
dysponowania

operator
wprowadzania
danych
kontroler jakości
zdigitalizowanych
danych

........................., dn. ............................

....................................................................
(podpis
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
reprezentacji

Uwaga: wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub
wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy
wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp
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Załącznik nr 5 do SIWZ

.....................................
(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na digitalizację
ankiet z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób przenoszonych
drogą

pokarmową

papierowej

z

poprzez

formularzy

dedykowanych

wprowadzenie

do

dostępnych

elektronicznych

w

formie

formularzy

wytworzonych przez Wykonawcę,
Wykonawcę oświadczamy, że:
nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych z żadnym z wykonawców,
wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.*
należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
ust
Prawo
zamówień publicznych z wykonawcą ..............................................
........................... . W załączeniu
przedstawiamy informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
łowej na zakłócenie konkurencji.*
konkurencji

* - skreślić niewłaściwe

............................
... dnia .................................

....................................................................
(podpis
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
reprezentacji

Uwaga –oświadczenie
oświadczenie składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia
publikacji przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert
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Załącznik nr 6 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE

INNEGO

PODMIOTU

DO

ODDANIA

DO

DYSPOZYCJI

WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją
specyf
istotnych
warunków

zamówienia

obowiązującą

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na digitalizację ankiet z dochodzeń
epidemiologicznych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową
formularzy

dedykowanych

dostępnych

w

formie

papierowej

z

poprzez

wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawcę,
Wykonawcę
my:
o osoby podpisującej)
………………….. (imię i nazwisko
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności
działając

w

imieniu

udostępniającego)

………………………………………………………….(wpisać

z

siedzibą

w

……………………….
……………………….

(wpisać

nazwę

podmiotu

adres

podmiotu

udostępniającego) zobowiązujemy się do:
udostępnienia ……………….

(wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej

Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:,
wykon
a) …………………………………………………………………………………………………………………….
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)
b) ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)
c) ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)
2) Sposób

wykorzystania

zasobów

przy

wykonywaniu

zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3) Zakres

i

okres

naszego

udziału

przy

wykonywaniu

zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
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W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu
korzystania

z

nich

przez

Wykonawcę

–

w

przypadku

wyboru

jego

oferty

w

przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu
zamówienia.

…………………………………………..
miejscowość i data

…………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

podmiotu
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