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DZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE
Rozdział 1 – Oznaczenie Zamawiającego
Nazwa Zamawiającego

Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Numer telefonu
660 450 500
Adres
poczty pzp@drbarbara.pl
elektronicznej
Adres
strony http://quantumpoland.com/wspolpraca/
internetowej, na której
udostępniane
będą
zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane
z postępowaniem o
udzielenie zamówienia

Rozdział 2 – Oznaczenie strony internetowej prowadzonego postępowania
Strona internetowa prowadzonego postępowania dostępna jest pod
http://quantumpoland.com/wspolpraca/

adresem:

Rozdział 3 – Oznaczenie trybu postępowania
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
Załącznika nr 2 ust. 3 do Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2014-2021 w zw. z art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjętych przez Norweskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 roku, zgodnie z art. 10.5
Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
UWAGA! Prowadzone postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Pzp). W szczególności, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy
Działu IX – „Środki ochrony prawnej” Pzp.
2. Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym Quantum.Pzp.1.04.2022. W
celu ułatwienia komunikacji, Zamawiający rekomenduje Wykonawcom każdorazowe

wskazywanie w korespondencji kierowanej do Zamawiającego numeru referencyjnego
postępowania.
Rozdział 3 – Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów
1. Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty od uprzedniego odbycia przez Wykonawcę wizji
lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych w
siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, że z uwagi na poufny charakter informacji zawartych w
Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiającego, udostępnienie Załącznika nr 1 do SWZ nastąpi na
wniosek Wykonawcy, zgodnie z procedurą określoną w Dziale III – „Warunki zamówienia”
Rozdziale 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 9 – 12 SWZ.
DZIAŁ II – KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU
Rozdział 1 – Język postępowania
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Ofertę, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone
w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski, z
zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Zamawiający dopuszcza posługiwanie się sformułowaniami w języku innym niż język
polski (sformułowania obcojęzyczne) w przypadku braku ich odpowiednika w języku
polskim lub w przypadku ich upowszechnia w języku branżowym (rynek IT), mimo istnienia
odpowiedników sformułowań obcojęzycznych w języku polskim.
Rozdział 2 – Środki komunikacji
1. Z zastrzeżeniem:
a. Działu III „Warunki zamówienia” Rozdziału 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 10 lit.
B.a. SWZ,
b. Działu V – „Oferty” Rozdziału 1– „Sposób przygotowania oferty. Sposób złożenia oferty”
ust. 3 lit. b., ust. 4 lit. b. i ust. 5 SWZ,
c. Działu V – „Oferty” Rozdziału 7 – „Kryteria oceny ofert” ust. 3 SWZ,
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej:
▪ Zamawiającego – pzp@drbarbara.pl,
▪ Wykonawcy – umożliwiającej Zamawiającemu identyfikację Wykonawcy.
2. Dla komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej niezbędne jest:
a. dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci
Internet,
b. dysponowanie przez Wykonawcę dostępem do nowoczesnej przeglądarki internetowej
wspierającej HTML5, CSS3 i JavaScript ,
c. posiadanie przez Wykonawcę konta poczty elektronicznej.

3. Datą odbioru korespondencji przekazywanej z wykorzystaniem poczty elektronicznej jest
data jej wpływu na skrzynkę pocztową – odpowiednio – Zamawiającego lub Wykonawcy.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych jednorazowo za pośrednictwem poczty
elektronicznej nie może przekraczać 20 MB.
Rozdział 3 – Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego
Osobą uprawnioną do kontaktu w postępowaniu ze strony Zamawiającego jest Eleonora
Burzyńska, e-mail: pzp@drbarbara.pl, tel.: 660 450 500,
Rozdział 4 – Odstępstwo od zasady komunikowania się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się Wykonawców z Zamawiającym przy użyciu
środków innych niż poczta elektroniczna w przypadkach określonych w:
▪ Dziale III – „Warunki zamówienia” Rozdziale 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” –
dopuszczenie złożenia wniosku o udostępnienie Załącznika nr 1 – „Opis przedmiotu
zamówienia” w formie pisemnej,
▪ Dziale V – „Oferty” Rozdziale 1 – „Sposób przygotowania oferty. Sposób złożenia oferty”
– dopuszczenie złożenia Oferty na formularzu w formie pisemnej,
▪ Działu V – „Oferty” Rozdziału 7 – „Kryteria oceny ofert” ust. 3 SWZ – prezentacja
Koncepcji dokumentacji technicznej Systemu w trakcie osobistego spotkania lub spotkania
on-line.
Rozdział 5 –Wyjaśnienia treści SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, przesyłając
pytanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: pzp@drbarbara.pl.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SWZ niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 (sześć)
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 (czternaście) dni przed upływem
terminu składania ofert. Wyjaśnienia dotyczące treści SWZ Zamawiający zamieści na
stronie internetowej prowadzonego postępowania, z zastrzeżeniem zdania następnego.
Wyjaśnienia dotyczące Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” będą
przekazywane Wykonawcom w formie pliku zabezpieczonego hasłem, na adres e-mail
wskazany w Załączniku nr 1A do SWZ – „Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu
zamówienia”, zgodnie z procedurą określoną w Dziale III – „Warunki zamówienia”
Rozdziale 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 17 SWZ.
3. W przypadku, gdy Zamawiający nie udzieli wyjaśnień treści SWZ w terminie, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania
się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do
należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert albo ofert.

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SWZ.
Rozdział 6 – Tajemnica przedsiębiorstwa
1. W celu zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej wraz z przekazaniem takich informacji, do
zastrzeżenia, że nie mogą one być udostępniane oraz do wykazania, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez przedstawienie
wyjaśnień popartych należytymi dowodami. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim bez równoczesnego wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiający uzna za bezskuteczne z uwagi na zaniechanie przez
Wykonawcę podjęcia działań niezbędnych w celu zachowania poufności informacji.
2. W przypadku, gdy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywane są:
a. z wykorzystaniem poczty elektronicznej, rekomendowane jest przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w należycie oznaczonym pliku wskazującym na
zawartość informacji poufnych,
b. w formie pisemnej (dotyczy wyłącznie informacji zawartych w Ofercie na formularzu lub w
pliku elektronicznym zapisanym na trwałym nośniku danych stanowiącym Koncepcję
dokumentacji technicznej Systemu), rekomendowane jest przekazywanie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w należycie oznaczonej kopercie wskazującej na
zawartość informacji poufnych.
3. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa: imienia i nazwiska lub
nazwy (firmy) Wykonawcy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby
Wykonawcy oraz ceny ofertowej.
DZIAŁ III –WARUNKI ZAMÓWIENIA
Rozdział 1 – Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie spójnego systemu informatycznego
generującego e-usługi poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej i webowej,
przeznaczonej do monitoringu zdrowia, spersonalizowanych diet i ćwiczeń niezbędnych
przy chorobach osób starszych (55+), obejmujących 6 jednostek chorobowych (dalej:
System).
2. Celem opracowania i wdrożenia Systemu jest umożliwienie:
a. poprawy stanu zdrowia i kondycji zdrowotnej poprzez właściwie zbilansowane odżywianie
i spersonalizowany plan terapeutycznych diet,
b. prewencyjnego stosowanie diet, co może ograniczyć, opóźnić lub w ogóle wyeliminować
pojawienie się chorób cywilizacyjnych dietozależnych,
c. monitorowanie właściwej wagi ciała w starszym wieku,
d. przeciwdziałanie progresji schorzeń,

dzięki funkcjonalnościom Systemu właściwym dla poszczególnych modułów Systemu, w tym
dzięki zastosowaniu rozwiązań sztucznej inteligencji (AI).
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany w 3 ściśle ze sobą powiązanych i wzajemnie się
przenikających Etapach milowych:
A. 1 Etap milowy, który obejmuje opracowanie:
a. schematu procedur żywieniowych i zmiany stylu życia, indywidualnie dla każdej z 6
jednostek chorobowych – choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego,
b. schematu zależności zdiagnozowanych obszarów,
dalej: Schematy,
B. 2 Etap milowy, który obejmuje opracowanie:
a. projektu technicznego Systemu zawierającego co najmniej:
▪ wymagania funkcjonalne,
▪ wymagania niefunkcjonalne,
▪ projekt architektury logicznej,
▪ procesy,
▪ aktorów,
▪ przypadki użycia UML,
▪ interfejsy wymiany danych (wewnętrzny, zewnętrzny),
▪ projekt architektury fizycznej,
▪ bazę danych,
▪ bezpieczeństwa,
b. projektu Systemu („mock-up”) – projekt technologii, funkcjonalności, założeń użytkowania,
c. projektów graficznych ekranów oprogramowania,
dalej: Projekty,
C. 3 Etap milowy, który obejmuje opracowanie i wdrożenie Systemu w oparciu o Schematy i
Projekty, przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.
4. Realizację każdego Etapu milowego poprzedzi przeprowadzenie przez Wykonawcę analizy
przedwdrożeniowej.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – „Opis
przedmiotu zamówienia”.
6. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane także w Projektowanych
postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
7. Kody CPV:
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48500000 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72110000 Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania

72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
85148000 Usługi analizy medycznej
8. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Przedmiot zamówienia ze względów
technicznych i organizacyjnych (ścisłe powiązanie Etapów milowych i wzajemne
przenikanie się wyników Etapów milowych) oraz ekonomicznych (dofinansowanie ze
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020) tworzy nierozerwalną
całość i jako taki jest niepodzielny.
9. Zamawiający informuje, że z uwagi na poufny charakter informacji zawartych w
Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiającego, w tym informacji o charakterze newralgicznym dla
interesów Zamawiającego, udostępnienie Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu
zamówienia” nastąpi na wniosek Wykonawcy. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1A do
SWZ – „Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia”.
10. Zamawiający wymaga, w zakresie:
A. sposobu przygotowania Załącznika nr 1A do SWZ:
a. podpisania Załącznika nr 1A do SWZ – „Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu
zamówienia” przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentacji Wykonawcy, tj.
w szczególności przez osobę wskazaną (osoby wskazane) w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, osobę ujawnioną (osoby ujawnione) w zaświadczeniu o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, osobę posiadającą (osoby posiadające)
pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy udzielone przez osobę uprawnioną (osoby
uprawnione) do reprezentacji Wykonawcy lub osobę legitymującą się (osoby legitymujące
się) innymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienie tej osoby (tych osób) do
reprezentacji Wykonawcy,
b. załączenia do Załącznika nr 1A do SWZ – „Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu
zamówienia” dokumentu potwierdzającego (dokumentów potwierdzających) umocowanie
osoby, której podpis został złożony (osób, których podpisy zostały złożone) na Załączniku
nr 1A do SWZ,
B. formy złożenia Załącznika nr 1A do SWZ:
a. formy pisemnej Załącznika nr 1A do SWZ, doręczenie na adres siedziby Zamawiającego:
ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, osobiście przez Wykonawcę, z wykorzystaniem
posłańca, w tym przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową,
b. postaci elektronicznej:
▪ stanowiącej skan Załącznika nr 1A sporządzonego uprzednio w formie pisemnej,
▪ opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy,
▪ opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy, tj. formy elektronicznej,

doręczenie na adres e-mail: pzp@drbarbara.pl,
C. terminu złożenia Załącznika nr 1A do SWZ:
a. złożenia Załącznika nr 1A do SWZ nie później niż na dwa dni robocze poprzedzające dzień
upływu terminu składania ofert, do godz. 9.00,
b. Zamawiający rekomenduje złożenie Załącznika nr 1A do SWZ niezwłocznie po publikacji
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i po publikacji dokumentów zamówienia (z
zastrzeżeniem braku publikacji Załącznika nr 1 do SWZ) na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
11. Terminem złożenia Załącznika nr 1A do SWZ jest:
a. w przypadku złożenia Załącznika nr 1A do SWZ w formie pisemnej – data faktycznego
wpływu Załącznika nr 1A do SWZ do siedziby Zamawiającego,
b. w przypadku złożenia Załącznika nr 1A do SWZ w postaci elektronicznej – data wpływu
Załącznika nr 1A do SWZ na skrzynkę pocztową Zamawiającego.
12. Zamawiający prześle Wykonawcy Załącznik nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu
zamówienia”:
A. wyłącznie w przypadku spełniania przez Załącznik nr 1A do SWZ wymogów, o których
mowa w ust. 10 lit. A. – C. powyżej,
B. niezwłocznie po poprawnej weryfikacji spełniania przez Załącznik nr 1A do SWZ
wymogów, o których mowa w ust. 10 lit. A. – C. powyżej, nie później jednak niż w terminie
1 dnia roboczego od zakończenia tej weryfikacji,
C. w formie pliku zabezpieczonego hasłem, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w
Załączniku nr 1A do SWZ – „Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia”.
Hasło do zabezpieczonego pliku Zamawiający prześle Wykonawcy w formie wiadomości
SMS, na numer telefonu komórkowego wskazany przez Wykonawcę w Załączniku nr 1A
do SWZ.
13. Postanowienie ust. 12 powyżej stosuje się do przesłania Wykonawcom odpowiedzi na
wnioski o wyjaśnienia treści SWZ w części dotyczącej Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis
przedmiotu zamówienia”, z zastrzeżeniem, że:
a. Zamawiający prześle odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w części dotyczącej
Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” wszystkim Wykonawcom,
którzy złożyli poprawnie zweryfikowane Załączniki nr 1A do SWZ – „Wniosek o
udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia”, niezwłocznie po sporządzeniu odpowiedzi,
przy czym przesłanie odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w części dotyczącej
Załącznika nr 1 do SWZ nastąpi równocześnie do wszystkich Wykonawców,
b. w przypadku, gdy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
w części dotyczącej Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” przed
złożeniem przez Wykonawcę Załącznika nr 1A do SWZ – „Wniosek o udostępnienie opisu
przedmiotu zamówienia”, wraz z Załącznikiem nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu
zamówienia”, Zamawiający prześle Wykonawcy wszystkie dotychczas udzielone
odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w części dotyczącej Załącznika nr 1 do
SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Rozdział 2 – Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji
przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w Załączniku nr 2 do SWZ –
„Projektowane postanowienia umowne”, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2023 roku.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu
zamówienia po uzyskaniu uprzedniej akceptacji przedłużenia terminu realizacji przedmiotu
zamówienia przez właściwy Krajowy Punkt Konsultacyjny.
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Żary (68-200), ul. Broni Pancernej 5B/5A, z
zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Zamawiający dopuszcza świadczenie przedmiotu zamówienia w formie zdalnej w
przypadku, gdy względy techniczne pozwalają Wykonawcy na realizację przedmiotu
zamówienia w takiej formule, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
Rozdział 3 – Projektowane postanowienia umowne
1. Projektowane postanowienia umowne w sprawie zamówienia określone w Załączniku nr 2
do SWZ stanowią wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności oraz na warunkach określonych w
Projektowanych postanowieniach umownych.
Rozdział 4 – Kluczowe zadania zamówienia. Podwykonawcy.
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, o ile
posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
3. Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podaje nazwy podwykonawców, o ile są mu one znane na
etapie składania ofert.
4. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podaje nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację usług
stanowiących przedmiot zamówienia, o ile podwykonawcy są już znani Wykonawcy.
5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia.
Rozdział 5 – Wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 80.000,00 złotych.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania
ofert i utrzymywania go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z
zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w terminie związania
ofertą, jest zobowiązany do utrzymywania wadium nieprzerwanie do dnia zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego, także jeśli zawarcie umowy nastąpi po upływie
terminu związania ofertą.
4. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach wskazanych w lit. a – d
poniżej, w zależności od wyboru Wykonawcy, tj. w:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielonych 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.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego, prowadzony przez mBank S.A. numer rachunku: 67 1140 2004 0000 3902
8207 3455, wskazując w tytule przelewu dane umożliwiające identyfikację zabezpieczanej
oferty (określenie Wykonawcy i oznaczenie postępowania). Wniesienie wadium w
pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany
kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 4 lit. b – d powyżej Wykonawca
przekazuje w oryginale, z zastrzeżeniem zachowania form prawnych wymaganych przez
przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.
7. Z treści wadium wnoszonego w formach, o których mowa w ust. 4 lit. b – d powyżej
powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. Wierzytelność z tytułu
gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
8. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak
wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w
tej formie nie może być utrudnione.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
10. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 – 5 Pzp.
Rozdział 6 – Przedmiotowe środki dowodowe
Zamawiający nie przewiduje złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
Rozdział 7 – Prawo opcji

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na zleceniu
Wykonawcy świadczenia usług Asysty technicznej.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji nie później
niż na dwa tygodnie przed terminem wygaśnięcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Wykonawca nie będzie mógł odmówić realizacji usług Asysty technicznej w ramach opcji,
w przypadku skorzystania z niej przez Zamawiającego. Realizacja usług Asysty technicznej
nastąpi za wynagrodzeniem wskazanym w Ofercie.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany
jest do:
a. świadczenia usług Asysty technicznej (tzw. Druga linia wsparcia) przez okres 24 miesięcy
od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
b. świadczenia usług Asysty technicznej w wymiarze do 8 godzin w ciągu każdych kolejnych
12 miesięcy świadczenia usług Asysty technicznej, tj. w łącznym wymiarze nie
przekraczającym 96 godzin (dla 12 miesięcy świadczenia usług Asysty technicznej). 1
godzina Asysty technicznej wynosi 60 minut
5. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług Asysty technicznej zostały określone w
§ 15 Projektowanych postanowień umownych – Załączniku nr 2 do SWZ.
Rozdział 8 – Pozostałe informacje
1. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7
Pzp.
DZIAŁ IV – KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
Rozdział 1 – Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w:
A. art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 Pzp,
B. art. 109 ust. 1 pkt. 4, pkt. 5, pkt. 7– 10 Pzp,
C. art. 7 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,
D. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający nie wykluczy Wykonawcy z postępowania w okolicznościach określonych w
art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt. 5, 7-10, jeżeli Wykonawca udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne,

b. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub Zamawiającym,
c. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w
szczególności:
▪ zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
▪ zreorganizował personel,
▪ wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
▪ utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
▪ wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3
powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza
Wykonawcę z postępowania.
Rozdział 2 – Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dot.:
A. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność kredytową lub środki finansowe na
poziomie nie mniejszym niż 1.000.000,00 złotych.
W przypadku posiadania przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej
wyrażonych w walucie innej niż waluta polska (waluta obca), Zamawiający przeliczy środki
finansowe lub wartość zdolności kredytowej wyrażonych w walucie obcej na złote polskie
według średniego kursu walut NBP z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
B. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie:
▪ wdrożył co najmniej jeden system informatyczny, w ramach którego przetwarzane są dane
osobowe dotyczące stanu zdrowia, samopoczucia, kondycji fizycznej i/lub psychicznej

użytkownika, tj. system informatyczny związany ze zdrowym odżywianiem, suplementacją,
lekami i im podobnych, w szczególności w branży medycznej, paramedycznej lub
farmaceutycznej, na którym zostało zarejestrowanych minimum 500.000 unikalnych
użytkowników, zintegrowany z minimum jednym innym systemem za pomocą
zewnętrznego API, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych netto,
▪ wdrożył co najmniej jeden system informatyczny składający się z co najmniej następujących
modułów: moduł gromadzenia danych, moduł CMS, aplikacja mobilna przeznaczona dla
systemów iOS i Android, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych netto,
przy czym nie jest dopuszczalne wykazanie wdrożenia wyłącznie jednego systemu
informatycznego, nawet w przypadku, gdy system informatyczny, o którym mowa w tiret
pierwsze spełnia wszystkie wymogi wskazane dla systemu informatycznego, o którym mowa
w tiret drugie
b. dysponował personelem niezbędnym do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, który
Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, obejmującym co najmniej:
▪ Kierownika Projektu (Project Manager):
➢ posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu projektami
programistycznymi, w tym we wdrożeniu co najmniej jednego systemu informatycznego w
ramach którego przetwarzane są dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, samopoczucia,
kondycji fizycznej i/lub psychicznej użytkownika, tj. system informatyczny związany ze
zdrowym odżywianiem, suplementacją, lekami i im podobnych, w szczególności w branży
medycznej, paramedycznej lub farmaceutycznej, na którym zostało zarejestrowanych
minimum 500.000 unikalnych użytkowników, zintegrowany z minimum jednym innym
systemem za pomocą zewnętrznego API, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych
netto,
➢ posiadającego kwalifikacje w zarządzeniu projektami informatycznymi z wykorzystaniem
metodyki PRINCE2 (na poziomie co najmniej Practitioner) lub innym certyfikatem
równoważnym1,
Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do
zarządzania projektami zdobytych zgodnie z metodyką zarządzania projektem rozumianą jako formalnie
określony zbiór zasad, procesów, procedur, mechanizmów, technik, standardów, najlepszych praktyk i
doświadczeń, określających sposób organizacji, prowadzenia i zarządzania projektami, którego uzyskania
obwarowane jest odbyciem szkolenia i złożenia egzaminu, wg usystematyzowanych i opisanych,
podlegających weryfikacji funkcji i zasad, których analiza pozwala na przyjęcie, że nabyte umiejętności z
dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do uzyskania skuteczności zarządzania projektami na poziomie
analogicznym do oczekiwanego przez Zamawiającego, gdzie punktem odniesienia jest zakres kompetencji
osób posiadających certyfikat PRINCE2 na poziomie co najmniej Practitioner. Nie dopuszcza się, aby
wystawcą dokumentu potwierdzającego kwalifikacje równoważne w odniesieniu do tego certyfikatu był
Wykonawca lub podmiot wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej, co ubiegający się o zamówienie
Wykonawca.
1

przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Projektu z pełnieniem
funkcji specjalisty w ramach Zespołu specjalistów,
▪ w ramach Zespołu specjalistów medycznych:
➢ lekarza medycyny, specjalizacja: neurologia, posiadającego co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności neurologicznej,
➢ lekarza medycyny, specjalizacja: psychiatria, posiadającego co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności psychiatrycznej,
➢ lekarza medycyny, specjalizacja: endokrynologia, posiadającego co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności endokrynologicznej,
➢ lekarza medycyny, specjalizacja: ortopedia, posiadającego co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności ortopedycznej,
➢ lekarza medycyny, specjalizacja: diabetologia, posiadającego co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności diabetologicznej,
➢ lekarza medycyny, specjalizacja: kardiologia, posiadającego co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności kardiologicznej,
➢ psychologa, posiadającego minimum pięcioletnie doświadczenie w wykonywania zawodu
psychologa,
➢ dietetyka klinicznego, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu
zawodu dietetyka klinicznego,
➢ fizjoterapeuty, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu
zawodu fizjoterapeuty,
➢ rehabilitanta, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu
rehabilitanta,
▪ w ramach Zespołu podstawowego IT:
➢ UX designera, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów
programistycznych,
➢ architekta programowania, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w
projektowaniu baz danych, skalowaniu, analizy ryzyk,
➢ grafika komputerowego, posiadające co najmniej roczne doświadczenie w tworzeniu
projektów graficznych dla aplikacji webowych,
➢ eksperta ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych, posiadającego co najmniej
dwuletnie doświadczenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa IT dla realizowanych
projektów informatycznych,
▪ w ramach Zespołu rozszerzonego IT:
➢ UX designera, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów
programistycznych, w tym co najmniej jednego systemu informatycznego w ramach którego
przetwarzane są dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, samopoczucia, kondycji fizycznej
i/lub psychicznej użytkownika, tj. system informatyczny związany ze zdrowym
odżywianiem, suplementacją, lekami i im podobnych, w szczególności w branży medycznej,

➢

➢

➢

➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢

2.

paramedycznej lub farmaceutycznej, na którym zostało zarejestrowanych minimum 500.000
unikalnych użytkowników, zintegrowany z minimum jednym innym systemem za pomocą
zewnętrznego API, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych netto, przy czym
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji UX designera z Zespołu podstawowego IT i z
Zespołu rozszerzonego IT przez tą samą osobę,
architekta programowania, posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie w
projektowaniu baz danych/systemu design/skalowania/analizy ryzyk, w tworzeniu
rozwiązań opartych o „cloud” i w tworzeniu rozwiązań dla użytkowników końcowych, przy
czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji architekta programowania z Zespołu
podstawowego IT i z Zespołu rozszerzonego IT przez tą samą osobę,
senior data scientist, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu
rozwiązań AI i ML oraz integracji z zewnętrznymi systemami zaawansowanych technologii
AI i ML oraz minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych o
charakterze naukowo-technicznym lub innowacyjnym (B+R),
analityka biznesowego, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu
kompletnych SRS/ SOW oraz UseCases, w tworzeniu aplikacji mobilnych we współpracy z
UX designerem oraz w analizie biznesowej,
backend developera, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu
backendu,
mobile application developera, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w
projektowaniu aplikacji na platformę mobilną Android i na platformę mobilną iOS,
dwóch specjalistów w zakresie qualityassurance/qualitycontrol, posiadających co najmniej
dwuletnie doświadczenie w automatyzacji testów oraz doświadczenie w testowaniu aplikacji
mobilnych i webowych,
specjalistę w zakresie server&repository suport, posiadającego co najmniej dwuletnie
doświadczenie w tworzeniu pipeline CI/CD oraz doświadczenie w zapewnianiu obsługi GIT
oraz konfiguracji serwerowych,
dwóch programistów aplikacji webowych, posiadających co najmniej dwuletnie
doświadczenie w budowie skalowanych/niezawodnych aplikacji oraz doświadczenie w
tworzeniu aplikacji webowych,
grafika komputerowego, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu
projektów graficznych dla aplikacji webowych i mobilnych. przy czym Zamawiający
dopuszcza łączenie funkcji grafika komputerowego z Zespołu podstawowego IT i z Zespołu
rozszerzonego IT przez tą samą osobę,
eksperta ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych, posiadającego co najmniej
dwuletnie doświadczenie w tworzeniu zabezpieczeń systemów informatycznych, przy czym
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji eksperta ds. bezpieczeństwa systemów
informatycznych z Zespołu podstawowego IT i z Zespołu rozszerzonego IT przez tą samą
osobę.
Zamawiający zweryfikuje spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w ust. 1 powyżej w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z
Rozdziałem 4 – Podmiotowe środki dowodowe poniżej.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie
postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Rozdział 3 – Udostępnienie zasobów
1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dot.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolności technicznej lub zawodowej, polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby dot.
zdolności technicznych lub zawodowych, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane (podwykonawstwo).
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ – „Wzór zobowiązania do
udostępnienia zasobów”.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 powyżej,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznych lub zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Jeżeli zdolności udostępniane przez podmiot udostępniający zasoby nie potwierdzają
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego w Rozdziale 2 – „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 1 lit. A. i lit.
B. powyżej, polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:

a. wskazuje w ofercie części zamówienia, które zrealizuje podmiot udostępniający zasoby,
b. składa wraz z ofertą, na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ – „Formularz JEDZ”, oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, a w zakresie podlegania wykluczeniu podmiotu z
art. 5k Rozporządzenia nr 833/2014 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na
formularzu stanowiącym Załącznik nr 4A do SWZ.
Rozdział 4 – Podmiotowe środki dowodowe
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
A. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia:
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jej złożeniem, z zastrzeżeniem jednak, że z treści informacji z Krajowego Rejestru Karnego
musi wynikać brak podstaw wykluczenia Wykonawcy w oparciu o przesłanki z art. 108 ust.
1 Pzp w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 roku,
b. oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ – „Oświadczenie o
przynależności do grupy kapitałowej”,
c. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem,
E. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 i ust. 2 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5 i pkt. 6 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 5 oraz pkt. 7 –
10 Pzp, a także w art. 7 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ –
„Oświadczenie o aktualności informacji”,
z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku podmiotów zagranicznych, podmiotowe
środki dowodowe żądane w celu wykazania braku podstaw wykluczenia będą odpowiadały
podmiotowym środkom dowodowym wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców.

B. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
b. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
▪ wykazu dostaw o których mowa w Rozdziale 2 – „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 1
lit. B.a. SWZ powyżej, wraz ze wskazaniem przedmiotu dostaw, podmiotu, na rzecz którego
dostawa została zrealizowana, okresu, w którym dostawa była wykonywana, wartości
zrealizowanej dostawy, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do
SWZ – Wykaz dostaw. Wraz z wykazem dostaw Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
dowody należytego wykonania usług, przy czym dowodami tymi mogą być referencje lub
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była realizowana, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,
▪ wykazu osób, o których mowa w Rozdziale 2 – „Warunku udziału w postępowaniu” ust. 1
lit. B.b. SWZ, obejmującego wskazanie w stosunku do:
➢ Kierownika Projektu – imienia, nazwiska, posiadanego doświadczenia, w tym wskazanie
projektów IT, w ramach których Kierownik Projektu pełnił funkcję kierownika projektu /
kierownika doradcy technicznego / inżyniera kontraktu / inną podobną funkcję obejmującą
zarządzanie projektami IT, wskazanie wartości projektów, okresu, w którym projekty były
realizowane, kwalifikacji zawodowych – oznaczenie posiadanego certyfikatu (nazwa,
numer) wraz z określeniem daty jego uzyskania, podstawy dysponowania,
➢ członków Zespołu specjalistów medycznych – imienia, nazwiska, posiadanych kwalifikacji
zawodowych, okresu posiadanego doświadczenia, podstawy dysponowania,
➢ członków Zespołu (podstawowego, rozszerzonego) specjalistów IT – imienia, nazwiska,
posiadanych kwalifikacji zawodowych, przedmiotu lub okresu posiadanego doświadczenia,
podstawy dysponowania,
sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz członków
Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dot. przedstawionych podmiotowych
środków dowodowych.
3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on się zwrócić bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, których złożenia
wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień
ich złożenia.

5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać
Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Rozdział 5 – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
3. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 i ust. 2 Pzp, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia składają indywidualnie, na formularzu JEDZ
stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ – „Formularz JEDZ” oraz na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 4A do SWZ, w przypadku braku podstaw do wykluczenia –
każdy z Wykonawców oraz w przypadku spełniania warunków udziału w postępowaniu –
każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunku lub warunków
udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 1A do SWZ – „Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia”
podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w sposób
określony w Dziale III – „Warunki zamówienia” Rozdziale 1 – „Opis przedmiotu
zamówienia” ust. 10 lit. A SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie Załącznika nr 1A do
SWZ indywidualnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, z zastrzeżeniem wskazania w Załączniku nr 1A do SWZ, że Wykonawca
występuje jako jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
DZIAŁ V – OFERTY
Rozdział 1 – Sposób przygotowania oferty. Sposób złożenia oferty.
1. Ofertę stanowi zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie
i umowie w sprawie zamówienia.
2. Na ofertę Wykonawcy składa się:
a. Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
b. koncepcja dokumentacji technicznej Systemu, sporządzona – odpowiednio – w formie
papierowej w sposób umożliwiający odczyt opracowania albo w postaci pliku spełniającego
wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych, której zawartość merytoryczna będzie obejmować następujące
rozdziały:
1) Definicje i skróty wykorzystane w dokumencie.
2) Prezentacja graficzna proponowanej architektury modułów logicznych i technicznych
Systemu oraz zależności między nimi:

3)

4)

5)

6)

7)

➢ Diagram komponentów technicznych i połączeń między komponentami
technicznymi (kanałów komunikacji) – komponenty techniczne rozumiane są jako
maszyny wirtualne, systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacji,
➢ Diagram komponentów logicznych Systemu (wraz z określeniem integracji
pomiędzy poszczególnymi komponentami) – jako komponenty logiczne rozumiane
są aplikacje i moduły wytworzone przez Wykonawcę oraz gotowe aplikacje, które
ma zamiar wykorzystać Wykonawca przy budowie rozwiązania,
➢ Diagram deploymentu (pokazujący, które komponenty logiczne są realizowane
przez/umieszczone na komponentach technicznych).
Prezentacja rozmieszczenia modułów technicznych w strefach bezpieczeństwa i
komunikacji między nimi:
➢ Lista stref bezpieczeństwa,
➢ Charakterystyka stref bezpieczeństwa (uzasadnienie wydzielenia poszczególnych
stref),
➢ Określenie komunikacji (kierunku, portów, protokołów, komponentów inicjujących
komunikację) między strefami bezpieczeństwa,
➢ Rozmieszczenie poszczególnych komponentów technicznych w poszczególnych
strefach bezpieczeństwa.
Przypisanie funkcjonalności Systemu do modułów logicznych:
➢ Mapowanie wymagań na komponenty logiczne realizujące dane wymaganie
funkcjonalne.
Opis aktorów Systemu i wskazanie, które funkcjonalności są dostępne dla których ról:
➢ Lista aktorów Systemu,
➢ Macierz określająca, która funkcjonalność jest dostępna dla którego Aktora.
Opis koncepcji zabezpieczeń w Systemie:
➢ Opis mechanizmów autentykacji i autoryzacji,
➢ Opis przenoszenia się kontekstu użytkownika (sesji) przez poszczególne strefy
bezpieczeństwa i warstwy System,
➢ Opis zabezpieczenia repozytorium użytkowników (w tym haseł),
➢ Opis zabezpieczenia danych osobowych,
➢ Opis miejsc stosowania i rodzajów stosowanych protokołów szyfrujących,
➢ Opis urządzeń zabezpieczających (urządzenia pasywne i aktywne),
➢ Opis w jaki sposób System będzie zabezpieczony przed zagrożeniami OWASP TOP
10.
Opis koncepcji wydajności i skalowania Systemu:
➢ Określenie repozytoriów danych (fizycznych miejsc przechowywania danych),
➢ Szacowanie ilości i wielkości komunikatów przesyłanych między poszczególnymi
komponentami technicznymi Systemu,
➢ Szacowanie wielkości ruchu między poszczególnymi komponentami technicznymi
Systemu,
➢ Opis możliwości skalowania wszerz i wzwyż poszczególnych komponentów
technicznych Systemu.

8) Koncepcja integracji z innymi systemami:
➢ Opis metod i narzędzi integracji.
9) Koncepcja backupu danych:
➢ Proponowana strategia ochrony danych.
10) Wykaz planowanych do wykorzystania licencji,
dalej: Koncepcja dokumentacji technicznej Systemu.
3. Sposób złożenia oferty:
A. w przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej, Zamawiający wymaga:
a. opatrzenia pliku Formularza ofertowego i pliku Koncepcji dokumentacji technicznej
Systemu:
▪ kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna),
▪ podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (forma dokumentowa)
lub
b. zeskanowania Formularza ofertowego i Koncepcji dokumentacji technicznej Systemu,
sporządzonych uprzednio w formie pisemnej (opatrzonych podpisem własnoręcznym), i
następczego doręczenia Formularza ofertowego i Koncepcji na skrzynkę e-mail
Zamawiającego: pzp@drbarbara.pl,
B. w przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, Zamawiający wymaga opatrzenia
Formularza ofertowego i Koncepcji dokumentacji technicznej Systemu własnoręcznym
podpisem Wykonawcy i następczego doręczenia Formularza ofertowego i Koncepcji
dokumentacji technicznej Systemu na adres siedziby Zamawiającego: ul. Obornicka 330,
60-689 Poznań, w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób pozwalający na identyfikację
zawartości koperty, w szczególności poprzez opis: „Oferta na wykonanie spójnego systemu
informatycznego generującego e-usługi poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej
i webowej, przeznaczonej do monitoringu zdrowia, spersonalizowanych diet i ćwiczeń
niezbędnych przy chorobach osób starszych (55+), obejmujących 6 jednostek
chorobowych”, osobiście przez Wykonawcę, przez posłańca lub z wykorzystaniem
przesyłki pocztowej,
c. w przypadku złożenia oferty w formie mieszanej (hybrydowej), Zamawiający wymaga
opatrzenia Formularza ofertowego podpisem własnoręcznym Wykonawcy oraz opatrzenia
pliku Koncepcji dokumentacji technicznej Systemu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (forma elektroniczna), podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (forma
dokumentowa), który Wykonawca zapisze na trwałym nośniku danych – płyta CD, płyta
DVD, pendrive, inne trwałe nośniki danych i następczego doręczenia Formularza
ofertowego i nośnika Koncepcji dokumentacji technicznej Systemu na adres siedziby
Zamawiającego: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, w zamkniętej kopercie, opisanej w
sposób pozwalający na identyfikację zawartości koperty, w szczególności poprzez opis:
„Oferta na wykonanie spójnego systemu informatycznego generującego e-usługi poprzez
opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej i webowej, przeznaczonej do monitoringu
zdrowia, spersonalizowanych diet i ćwiczeń niezbędnych przy chorobach osób starszych
(55+), obejmujących 6 jednostek chorobowych”, osobiście przez Wykonawcę, przez
posłańca lub z wykorzystaniem przesyłki pocztowej.

Oferty w formie pisemnej lub mieszanej (hybrydowej) będą przyjmowane w siedzibie
Zamawiającego wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godz. 9.00
– 16.00
4. Data doręczenia Oferty:
a. oferta w postaci elektronicznej: ofertę uznaje się za złożoną w chwili wprowadzenia oferty
(Formularza ofertowego i Koncepcji dokumentacji technicznej Systemu) do środka
komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Zamawiający mógł zapoznać się z jej treścią
(data wpływu oferty na skrzynkę email Zamawiającego),
b. oferta w formie pisemnej lub w postaci mieszanej (hybrydowej): ofertę uznaje się za złożoną
z chwilą jej faktycznego wpływu do siedziby Zamawiającego. W szczególności nie zostanie
uznana za złożoną w terminie oferta nadana przesyłką pocztową przed upływem terminu
składania ofert, jeśli przesyłka pocztowa została doręczona Zamawiającemu po upływie
terminu składania ofert.
5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, tj. wyłącznie jeden Formularz ofertowy i
jedną Koncepcję dokumentacji technicznej Systemu. Oferta powinna zostać złożona
wyłącznie do upływu terminu składania ofert.
6. Do oferty (Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 + Koncepcja dokumentacji technicznej
Systemu) należy dołączyć:
a. oświadczenie Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia), o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia oraz spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu (formularz JEDZ) –
Załącznik nr 4 do SWZ – „JEDZ”, a w zakresie braku podstaw wykluczenia z art. 5k
Rozporządzenia nr 833/2014 – oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4A
do SWZ,
b. dowód wniesienia wadium – potwierdzenie przelewu, oryginał gwarancji wadialnej lub
poręczenia,
a nadto (gdy dotyczy):
c. oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach
tego podmiotu, składane na formularzu JEDZ – Załącznik nr 4 do SWZ,
d. zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, o którym mowa w Dziale IV
– „Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców”, Rozdz. 3 – „Udostępnianie zasobów” ust. 3 i
ust. 4 SWZ powyżej – Załącznik nr 5 do SWZ,
e. pełnomocnictwo – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w Dziale IV – „Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców”,
Rozdz. 5 – „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia”, ust. 2 SWZ
powyżej,

f. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej w
imieniu Wykonawcy – w przypadku, gdy umocowanie osoby działającej w imieniu
Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych, w szczególności informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Rozdział 2 – Termin składania ofert
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca może złożyć w terminie do dnia 27
czerwca 2022 roku, godz. 11.00.
Rozdział 3 – Termin związania ofertą
1. Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do
dnia 25 sierpnia 2022 roku.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający przed upływem terminu
związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 powyżej wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
Rozdział 4– Termin otwarcia ofert, czynności związane z otwarciem ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 12.00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty
zostały otwarte,
b. cenach zawartych w ofertach.
Rozdział 5 – Procedura odwrócona.
1. Zamawiający informuje o zamiarze zastosowania w postępowaniu tzw. procedury
odwróconej, o której mowa w art. 139 Pzp.
2. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie będzie dokonywać
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu albo nie złoży

podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i
ust. 2 Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych
Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający będzie kontynuował procedurę, o której mowa w ust. 3 powyżej w odniesieniu
do ofert Wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokona kwalifikacji
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu
wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Zamawiający informuje, że każdy z Wykonawców jest zobowiązany do złożenia wraz z
ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i ust. 2 Pzp.
Rozdział 6 – Sposób obliczenia ceny
1. Cenę oferty stanowi cena całkowita brutto, tj. cena z należnym podatkiem od towarów i
usług, wyrażona w złotych polskich, obliczona jako suma cen brutto za realizację
poszczególnych Etapów realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca określi cenę ofertową poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym –
Załącznik nr 3 do SWZ:
a. ceny całkowitej brutto, obliczonej jako suma cen całkowitych brutto za realizację całości
przedmiotu zamówienia,
b. stawki podatku VAT,
c. ceny brutto za realizację każdego z Etapów milowych, przy czym w ramach Etapu 2
milowego, Wykonawca wskaże cenę brutto za opracowanie projektu Oprogramowania
(„mock-up”) – projekt technologii, funkcjonalności, założeń użytkowania oraz cenę brutto
za opracowanie projektów graficznych ekranów Oprogramowania,
d. ceny całkowitej brutto za realizację usługi Asysty technicznej (zastrzeżonej jako prawo opcji
Zamawiającego), obliczonej jako iloczyn stawki godzinowej za realizację usługi Asysty
technicznej oraz maksymalnej liczby godzin realizacji usług Asysty technicznej, tj. liczby
„192”.
3. Cena ofertowa, z zastrzeżeniem ceny za realizację usługi Asysty technicznej, stanowi
wynagrodzenie ryczałtowe i jako taka musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne dla
należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentami zamówienia, w
szczególności Opisem przedmiotu zamówienia i Projektowanymi postanowieniami
umownymi.
4. Cena ofertowa jest wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż do
dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej
ceny ofertowej kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego w formularzu ofertowym, że
wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub
usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku oraz stawki
podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży na Formularzu ofertowym
oświadczenia o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, uznaje się, że wybór
oferty Wykonawcy nie prowadzi do powstanie takiego obowiązku u Zamawiającego.
Rozdział 7 – Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Kryterium oceny
Cena
Koncepcja dokumentacji technicznej Systemu
Doświadczenie członków Zespołu specjalistów
medycznych

Waga [pkt]
20
30
50

2. Punkty za kryterium Cena zostaną przyznane wg następującego wzoru:
C = (Cena najtańszej oferty/Cena oferty badanej) x 20
gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”,
Cena najtańszej oferty – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających
odrzuceniu,
Cena badanej oferty – cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę.
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku poprzez odcięcie trzeciej i
następnych cyfr po przecinku (trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę).
W ramach kryterium „Cena” będzie oceniana całkowita cena brutto wskazana przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym, tj. cena brutto za realizację Etapów 1-3 oraz cena brutto
za realizację usług Asysty technicznej.
3. Punkty za kryterium Koncepcja dokumentacji technicznej Systemu (K) zostaną
przyznane wg następującego wzoru:
K = (KEKSP/90) x 30

gdzie:
KEKSP – suma punktów przydzielonych przez ekspertów.
Ocena Koncepcji dokumentacji technicznej Systemu zostanie dokonana przez 3 ekspertów
posiadających niezbędną wiedzę z zakresu projektowania i/lub wdrażania systemów
informatycznych, powołanych przez Kierownika Zamawiającego, przy czym dopuszcza się
łączenie funkcji eksperta z funkcją członka Komisji Przetargowej.
Ocena Koncepcji zostanie dokonana na podstawie treści dokumentu Koncepcji dokumentacji
technicznej Systemu dołączonej do Formularza ofertowego – Załącznika nr 3 do SWZ i
zaprezentowanej przez Wykonawcę w trakcie indywidualnego spotkania prezentacyjnego.
Indywidualne spotkanie prezentacyjne zostanie wyznaczone niezwłoczne po dokonaniu
badania ofert Wykonawców. Każdy z Wykonawców, którego oferta nie została odrzucona,
zostanie powiadomiony o terminie (dzień i godzina) indywidualnego spotkania
prezentacyjnego. Czas trwania spotkania prezentacyjnego dla jednego Wykonawcy wynosi 1
godzinę (60 minut). Spotkanie prezentacyjne odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Na
wniosek Wykonawcy dopuszcza się odbycie spotkania prezentacyjnego w formie zdalnej, tj. z
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość umożliwiającego transmisję
dźwięku i obrazu (połączenie przez komunikatory, platformy komunikacyjne, etc.). W
przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dostęp do środka porozumiewania się na
odległość zapewni Zamawiający, z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia przez Wykonawcę
infrastruktury technicznej niezbędnej do połączenia się z Zamawiającym z zastosowania środka
porozumiewania się na odległość.
Zamawiający nie dopuszcza uzupełniania przez Wykonawcę dokumentu Koncepcji
dokumentacji technicznej Systemu w trakcie indywidualnego spotkania prezentacyjnego. W
szczególności nie jest możliwe zaprezentowanie przez Wykonawcę na indywidualnym
spotkaniu prezentacyjnym funkcjonalności, rozwiązań i założeń, w tym dot. architektury
Systemu, które nie znalazły się w treści dokumentu Koncepcji dokumentacji technicznej
Systemu.
Każdy z ekspertów będzie oceniał oddzielnie każdy z rozdziałów Koncepcji dokumentacji
technicznej Systemu. Dla każdego z rozdziałów Koncepcji dokumentacji technicznej Systemu,
każdy z ekspertów przyzna ocenę od 1-3 punktów, zgodnie z następującymi założeniami:
Warunki niezbędne do uzyskania
punktów
Rozdział zawiera wszystkie elementy
wymienione w OPZ dla danego rozdziału
(w wypadku list i diagramów opisane są w
nich wszystkie moduły i wszystkie
elementy przewidzianego Systemu).
Opis w rozdziale uwzględnia wszystkie
wymagania zamieszczone w OPZ.

Ilość
punktów
1

1

Opis w rozdziale zawiera dodatkowe 1
rozwiązania
korzystne
dla
Zamawiającego
niewynikające
bezpośrednio z OPZ.
Przez
rozwiązania
korzystne
dla
Zamawiającego rozumie się rozwiązania
pozwalające na optymalizację kosztów
realizacji Systemu, przy zachowaniu jego
wszystkich
opisanych
cech
funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych
oraz przy zachowaniu zakreślonego czasu
realizacji Systemu albo rozwiązania
pozwalające na skrócenie czasu realizacji
Systemu,
przy
zachowaniu
jego
wszystkich
opisanych
cech
funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych
oraz przy zachowaniu zaoferowanej przez
Wykonawcę ceny ofertowej.
1. Punkty za kryterium Doświadczenie członków Zespołu specjalistów medycznych
zostaną przyznane wg następujących zasad:
A. lekarz neurolog – Zamawiający przyzna:
a. 1 punkt – za pełnienie funkcji wykładowcy akademickiego w specjalizacji „neurologia” lub
pokrewnej, w tym w ramach ich poddziedzin, przez okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
b. 1 punkt – za każdą prelekcję o tematyce obejmującej nie mniej niż jedną jednostkę
chorobową: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego, w szczególności w zakresie:
▪ ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu,
▪ zagrożenia udarem mózgu,
▪ deficyt poznawczy w następstwie udaru,
▪ właściwości cholesterolu HDL u pacjentów,
wygłoszoną na konferencji naukowej lub podobnym wydarzeniu o charakterze naukowoinformacyjnym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
c. 1 punkt – za każdą publikację naukową o tematyce wskazanej w lit. b. powyżej,
opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
B. lekarz psychiatra – Zamawiający przyzna:
a. 1 punkt – za pełnienie funkcji wykładowcy akademickiego w specjalizacji „psychiatria” lub
pokrewnej, w tym w ramach ich poddziedzin, przez okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

b. 1 punkt – za każdą prelekcję o tematyce obejmującej nie mniej niż jedną jednostkę
chorobową: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego, w szczególności w zakresie:
▪ cukrzyca pacjentów,
▪ psychogeriatria,
▪ zaburzenia depresyjne pacjentów,
wygłoszoną na konferencji naukowej lub podobnym wydarzeniu o charakterze naukowoinformacyjnym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
c. 1 punkt – za każdą publikację naukową o tematyce wskazanej w lit. b. powyżej,
opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
C. lekarz endokrynolog – Zamawiający przyzna punkty:
a. 1 punkt – za pełnienie funkcji wykładowcy akademickiego w specjalizacji „endokrynologia”
lub pokrewnej, w tym w ramach ich poddziedzin, przez okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
b. 1 punkt – za każdą prelekcję o tematyce obejmującej nie mniej niż jedną jednostkę
chorobową: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego, w szczególności w zakresie:
▪ ciśnienie tętnicze,
▪ niedoczynność tarczycy,
▪ stan tarczycy u pacjenta,
wygłoszoną na konferencji naukowej lub podobnym wydarzeniu o charakterze naukowoinformacyjnym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
c. 1 punkt – za każdą publikację naukową o tematyce wskazanej w lit. b. powyżej,
opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
D. lekarz ortopeda – Zamawiający przyzna punkty:
a. 1 punkt – za pełnienie funkcji wykładowcy akademickiego w specjalizacji „ortopedia”, lub
pokrewnej, w tym w ramach ich poddziedzin, przez okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok, w
okresie ostatnich 5lat przed upływem terminu składania ofert,
b. 1 punkt – za każdą prelekcję o tematyce obejmującej nie mniej niż jedną jednostkę
chorobową: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego, w szczególności w zakresie:
▪ złamania brzusznej nasady kości udowej,
▪ obrażenia mózgu doprowadzające do zaburzeń mowy, psychiki, demencji, innych,
▪ choroby wpływające na uszkodzenia chrząstki stawowej,
▪ uszkodzenia ścięgna,
wygłoszoną na konferencji naukowej lub podobnym wydarzeniu o charakterze naukowoinformacyjnym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,

c. 1 punkt – za każdą publikację naukową o tematyce wskazanej w lit. b. powyżej,
opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
E. lekarz diabetolog – Zamawiający przyzna punkty:
a. 1 punkt – za pełnienie funkcji wykładowcy akademickiego w specjalizacji „diabetologia”,
lub pokrewnej, w tym w ramach ich poddziedzin, przez okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
b. 1 punkt – za każdą prelekcję o tematyce obejmującej nie mniej niż jedną jednostkę
chorobową: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego, wygłoszoną na konferencji
naukowej lub podobnym wydarzeniu o charakterze naukowo-informacyjnym w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej jednak niż 2 punkty,
c. 1 punkt – za każdą publikację naukową o tematyce wskazanej w lit. b. powyżej,
opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
F. lekarz kardiolog – Zamawiający przyzna punkty:
a. 1 punkt – za pełnienie funkcji wykładowcy akademickiego w specjalizacji „kardiologia” lub
pokrewnej, w tym w ramach ich poddziedzin, przez okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
b. 1 punkt – za każdą prelekcję o tematyce obejmującej nie mniej niż jedną jednostkę
chorobową: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego wygłoszoną na konferencji
naukowej lub podobnym wydarzeniu o charakterze naukowo-informacyjnym w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej jednak niż 2 punkty,
c. 1 punkt – za każdą publikację naukową o tematyce wskazanej w lit. b. powyżej,
opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
G. dietetyk kliniczny – Zamawiający przyzna punkty:
a. 1 punkt – za pełnienie funkcji wykładowcy akademickiego w tematyce „dietetyka kliniczna”
lub pokrewnej, w tym w ramach ich poddziedzin, przez okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
b. 1 punkt – za każdą prelekcję o tematyce obejmującej nie mniej niż jedną jednostkę
chorobową: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego, wygłoszoną na konferencji
naukowej lub podobnym wydarzeniu o charakterze naukowo-informacyjnym w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej jednak niż 2 punkty,
c. 1 punkt – za każdą publikację naukową o tematyce wskazanej w lit. b. powyżej,
opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
H. fizjoterapeuta – Zamawiający przyzna punkty:

a. 1 punkt – za pełnienie funkcji wykładowcy akademickiego w specjalizacji „fizjoterapia” lub
pokrewnej, w tym w ramach ich poddziedzin, przez okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
b. 1 punkt – za każdą prelekcję o tematyce obejmującej nie mniej niż jedną jednostkę
chorobową: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego, wygłoszoną na konferencji
naukowej lub podobnym wydarzeniu o charakterze naukowo-informacyjnym w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej jednak niż 2 punkty,
c. 1 punkt – za każdą publikację naukową o tematyce wskazanej w lit. b. powyżej,
opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
I. rehabilitant – Zamawiający przyzna:
a. 1 punkt – za pełnienie funkcji wykładowcy akademickiego w specjalizacji „rehabilitacja
medyczna” lub pokrewnej, w tym w ramach ich poddziedzin, przez okres nie krótszy niż 1
(jeden) rok, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
b. 1 punkt – za każdą prelekcję o tematyce obejmującej nie mniej niż jedną jednostkę
chorobową: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego, wygłoszoną na konferencji
naukowej lub podobnym wydarzeniu o charakterze naukowo-informacyjnym w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej jednak niż 2 punkty,
c. 1 punkt – za każdą publikację naukową o tematyce wskazanej w lit. b. powyżej,
opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty,
J. psycholog – Zamawiający przyzna punkty:
a. 1 punkt – za pełnienie funkcji wykładowcy akademickiego w specjalizacji „psychologia”,
„psychologia medyczna” lub pokrewnej, w tym w ramach ich poddziedzin, w tym w ramach
ich poddziedzin, przez okres nie krótszy niż 1 (jeden) rok, w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert,
b. 1 punkt – za każdą prelekcję o tematyce obejmującej nie mniej niż jedną jednostkę
chorobową: choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza,
nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego, wygłoszoną na konferencji
naukowej lub podobnym wydarzeniu o charakterze naukowo-informacyjnym w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej jednak niż 2 punkty,
c. 1 punkt – za każdą publikację naukową o tematyce wskazanej w lit. b. powyżej,
opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nie więcej
jednak niż 2 punkty.
UWAGA! W celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie członków Zespołu
specjalistów medycznych” i Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, dla danego specjalisty medycznego: imienia,
nazwiska, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego /osiągnięcia naukowego
– zgodnie z tabelą zamieszczoną w Formularzu ofertowym.

Niewskazanie w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ danych, o
których mowa w powyżej lub wskazanie danych niekompletnych skutkować będzie
przyznaniem Wykonawcy punktacji na poziomie „0” (zero) w odniesieniu do członka
Personelu, w stosunku do którego nie zostaną podane wymagane dane lub podane dane będą
niekompletne.
4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą
liczbę punktów obliczoną jako sumę punktów przyznanych ofercie w ramach kryterium
„Cena’ oraz kryterium „Prezentacja”.
5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
DZIAŁ V – FORMALNOŚCI, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFRTY
Rozdział 1 – Wymagania ogólne
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza jest zobowiązany do przedstawienia:
a. sprawozdań finansowych w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli
podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości,
również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w
przypadku gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania
finansowego – innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa
i zobowiązania – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres,
b. oświadczenia Wykonawcy o rocznym przychodzie Wykonawcy za rok obrotowy 2021, z
zastrzeżeniem, że Wykonawca zamiast oświadczenia może złożyć sprawozdanie finansowe
za 2021 roku.
4. Nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w
terminie zakreślonym przez Zamawiającego, zostanie uznane za uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy.
5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią Załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze
złożonej oferty.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
albo unieważnić postępowanie.

Rozdział 2 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
DZIAŁ VI – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Zamawiający informuje, że postępowanie wszczęte na skutek ogłoszenia jest prowadzone
na podstawie Załącznika nr 2 ust. 3 do Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w
ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w zw. z art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie
wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez
Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 roku, zgodnie z
art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i jako takie nie jest
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu Pzp. Do
postępowania nie znajdują tym samym zastosowania przepisy Działu IX Pzp - "Środki
ochrony prawnej".
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego procedury postępowania o udzielenie zamówienia, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach ogólnych określonych w przepisach bezwzględnie
obowiązującego prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
3. Właściwość Sądu powszechnego: sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego (właściwość ogólna) lub sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce
wykonania umowy o udzielenie zamówienia (właściwość przemienna).
DZIAŁ VII – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), Zamawiający podaje informacje dot. przetwarzania danych
osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w związku z przeprowadzeniem postępowania
wszczętego na skutek ogłoszenia Zapytania ofertowego nr 1/BK/2021 (dalej: Zapytanie
ofertowe):
1. Administrator danych osobowych: Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Obornicka 330, 60-689 Poznań, KRS: 0000470659, e-mail: pzp@drbarbara.pl.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: e-mail: rodo@drBarbara.pl, adres
korespondencyjny: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu
wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z
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przeprowadzeniem postępowania wszczętego na skutek ogłoszenia postępowania i jego
rozstrzygnięciem, w tym w celu udokumentowania postępowania i jego archiwizacji na
potrzeby postępowań kontrolnych realizowanych przez właściwe organy i instytucje w
związku z uzyskanym przez Zamawiającego dofinansowaniem przedmiotu zamówienia w
ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020: poddziałanie 19.1.3
„Technologie poprawiające jakość życia”, działanie 19.1 „Nowe Produkty i Inwestycje”, oś
priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Program Operacyjny
NORW.00.00.00.
Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie
udostępniona w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Przez dokumentację
postępowania rozumie się wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania prawidłowego
przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania, po jego zakończeniu,
będą przechowywane przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia przez wybranego
Wykonawcę, a po jej zakończeniu, przez cały okres trwałości projektu w rozumieniu
Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
przyjętych przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016
zgodnie z art. 10 ust. 5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w
sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (dalej: Regulacje w
sprawie wdrażania NMF).
Osoba, której dotyczą pozyskane dane osobowe w związku z prowadzeniem postępowania,
ma prawo:
dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,
do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz nie może
naruszać integralności dokumentacji postępowania, w szczególności treści złożonych ofert,
protokołu postępowania oraz załączników do postępowania,
do żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w
tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulacji w sprawie wdrażania NMF.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem postępowania nie przysługuje:
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to
z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
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