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Ogłoszenie

Numer

2022-40578-116740

Id

116740

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.02.01.00-00-0352/19 - eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń 
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Tytuł

Rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia 
Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-07-05
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1-Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2-Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. poz. 835)
4. Załącznik nr 3-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych z Zamawiającym
5. Załącznik nr 4-Projekt umowy
6. Klauzula RODO

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-07-05

Data ostatniej zmiany

2022-07-05

Termin składania ofert

2022-07-13 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-07
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w 
Siemianowicach Śląskich
Jana Pawła II  2
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431005873

Osoby do kontaktu

Beata  Materna
tel.: 32 7357631
e-mail: beata.materna@clo.com.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Licencja do podglądu badań obrazowych

Budżet części 1

127730,95 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne
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Opis

Jednorazowa sprzedaż i dostawa licencji na dostęp do systemu podglądu badań obrazowych.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Siemianowice Śląskie

Gmina

Siemianowice Śląskie

Miejscowość

Siemianowice Śląskie

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2022-07-27

Koniec realizacji

2022-09-21

Opis

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do 
56 dni od daty zawarcia umowy.

Czy występuje płatność częściowa

NIE
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania. Oferta Wykonawcy, który nie złoży ww. oświadczenia 
zostanie odrzucona.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835):
a.�wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzenia 
Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 
z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”  i rozporządzeniu 
Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu 
do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 
269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego; 
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b.�wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego; 
c.�wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 
r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji.
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium  1 - Cena 100 pkt.
Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
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-> 2022-07-05 - data opublikowania

-> 2022-07-13 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-07 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-07-27 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / Jednorazowa sprzedaż i dostawa licencji na 
dostęp do systemu podglądu badań obrazowych....

-> 2022-09-21 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / Jednorazowa sprzedaż i dostawa licencji na 
dostęp do systemu podglądu badań obrazowych.... 


