
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

16/2021 Inżynier Kontraktu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Rejonowy w Raciborzu

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276225587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gamowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-raciborz.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

16/2021 Inżynier Kontraktu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1ebac85-0a4d-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00166706/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-01 14:00

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002906/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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2.2.3 "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym
im. dr Józefa Rostka w Raciborzu"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94
ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Szpital realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie
"Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr
Józefa Rostka w Raciborzu"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpital-raciborz.org

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital-raciborz.org

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu
o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.
344). 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP). 
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „formularza do komunikacji” wynosi 100 MB. 
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje
warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanej powyżej Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się
korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tej Instrukcji. 
6. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/w pozostałych przypadkach -
mail. 
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji
elektronicznej.
8. Korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) dotycząca pytań odnośnie
zapisów SWZ, sposobu złożenia Oferty oraz realizacji zamówienia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej
przetargi@szpital-raciborz.org. Wykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą
dedykowanegohttps://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?
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xFormsAppName=WykonawcaZamawiajacy&xFormsFormName=Wniosek&xFormsOrigin=EXTERNALformularza
dostępnego na ePUAPhttps://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?
xFormsAppName=WykonawcaZamawiajacy&xFormsFormName=Wniosek&xFormsOrigin=EXTERNALoraz
udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego
formularza nie może być szyfrowana.
9. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:http://www.szpital-
raciborz.org/index.php?id=przetargi&L=152
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez
ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym
wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i
dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć
ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. 
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego
modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XXIII. Klauzula informacyjna z art.13 RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): XXIII. Klauzula informacyjna z art.13 RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/2021 Inżynier Kontraktu

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego
postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu
zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zadania obejmują mi.in.- skrócony opis:
inżynier Kontraktu- Asysta Techniczna
• Przygotowanie wsadu technicznego do postępowań przetargowych,
• Udział w komisji przetargowej i opiniowanie dokumentacji,
• Nadzów techniczny nad realizacja projektu,
• Odbiór produktów projektu (środowisko IT, oprogramowanie, bezpieczeństwo),
• Nadzór nad integracją oprogramowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
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72100000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego

72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

72227000-2 - Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania

79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

79421100-2 - Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi
lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenia i wymagania Kierownika Projektu- Inżyniera Kontraktu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie Architekta infrastruktury i bezpieczeństwa IT

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub
stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00166706/01 z dnia 2021-09-01

2021-09-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków;

2.2 uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów 
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków; 

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji umowy oraz okresu
gwarancji ważnego (opłaconego) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie:
jeden milion złotych) w postaci polisy OC deliktowo-kontraktowej. Dokument spełniający ww. warunek
Wykonawca musi przedłożyć przed podpisaniem umowy.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność finansową do wykonywania działalności
gospodarczej w okresie wykonywania zamówienia, w szczególności, posiadał środki finansowe
niezbędne do zatrudnienia osób wymienionych w SWZ lub zdolność kredytową o wysokości nie mniej niż
50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi ww. dokumentem wymienionym
w Rozdziale IX SWZ.

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej 
-Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres ten jest krótszy, w tym okresie wykonał i ukończył
prawidłowo:
-co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług Inżyniera Kontraktu lub Projektu przy realizacji
projektu informatycznego lub teleinformatycznego w tym jedną usługę, która dotyczyła nadzoru nad
projektem obejmującym wdrożenie systemu szpitalnego o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa
miliony złotych).

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą brały udział w realizacji zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osób
zdolnych do wykonania zamówienia wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ wykaz osób, w skład którego
wchodzą minimum:

a) Kierownik Projektu- Inżyniera Kontraktu: minimum 1 osoba spełniająca łącznie: posiadająca wiedzę i
co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami informatycznymi lub
teleinformatycznymi, co oznacza, że osoba ta posiada wiedzę i doświadczenie wynikające z:
1)posiadania ważnego certyfikatu na poziomie profesjonalnym w jednej z klasycznych metod
zarządzania projektem (np.Prince 2 Practitioner lub PMI PMP lub IPMA Level B lub równoważne).
2) doświadczenia w kierowaniu projektami informatycznymi jako kierownik projektu, project manager,
inżynier projektu/ kontraktu w minimum dwóch projektach informatycznych o wartości minimum 2 000
000,00 zł (dwa miliony złotych)., z których jeden z nich dotyczył projektu informatycznego w zakresie
budowy infrastruktury teleinformatycznej łącznie z wdrożeniem oprogramowania.

b) Architekt infrastruktury i bezpieczeństwa IT: posiadający wiedzę i co najmniej 5 letnie doświadczenie w
zakresie architektury w projektach informatycznych, co oznacza, że osoba ta posiada wiedzę i
doświadczenie wynikające z:
1)posiadania certyfikatu w zakresie projektowania infrastruktury IT i systemów teleinformatycznych,
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potwierdzone certyfikatem Togaf 9 Certified wydanym przez akredytowany przez „The Open Group”
podmiot do wydawania takich certyfikatów lub potwierdzone certyfikatem w dziedzinie Architekt
Systemów IT na poziomie Expert EUCIP wydanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne lub
kwalifikacje potwierdzone zakończonymi studiami wyższymi lub podyplomowymi z zakresu architektury
IT lub zarządzania zasobami IT,
2) doświadczenie w realizowaniu minimum jednego projektu informatycznego, w którym osoba ta
zaprojektowała infrastrukturę i wykonała audyt systemów zabezpieczeń a co za tym idzie posiada
uprawnienia audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikające z normy PN-
ISO/IEC 27001 lub posiadania certyfikatów audytorskich CISA lub CISSP łącznie.

c) Specjalista ds. obsługi przetargów: Posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w
rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. Uz. 2010 r. Nr 10, poz. 65 z
pózn. zm.) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r.- Prawo o adwokaturze (teks jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146,
poz.1188, z pózn.zm.), posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata, lub działa jako prawnik
zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych
pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. N 126, poz. 1069 ze zm.) oraz posiada
doświadczenie zawodowe, tj. uczestniczył w doradztwie prawnym w co najmniej jednym projekcie z
obszaru informatyki lub teleinformatyki o wartości kontraktu nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (jeden
milion złotych brutto).

Wymagania w zakresie zatrudnienia:
-zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, w całym okresie realizacji zamówienia zatrudnienia
przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu czasu pracy osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
-Kierownik projektu 
- Architekt infrastruktury i bezpieczeństwa IT.
Których to wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par.1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: opisane
w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu: opisane w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w
zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z
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realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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