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1.

Regulamin niniejszy ma za to o$ranie wyĘcznie dla zamówień na usługi oraz dostawy
realizowane przez dmt oftware llouse p. z o.o. dla projektu pt. olnnowac$na diagnostyka
umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania
wspomagającego badanie kolonoskopowe, podno zącĘo wykrywatnośćstanów pnedrakowych
i nowotworówielita grubego o niskim stadium zaawan owania" w zakresie:
(r. złkupów nowych maszyn i uaqdzeń oraz innych nowych środków truałych
rozumłanyń jako rzeczowe sktrya trwałe a także wartaki niematerialnych
i

b,
ż,

prdwnych,

uslug - pnez ca naleĘ razumieć wszelkie inne prace świadczone na podstdwie
zawierłnych umów
- zwyjątkłem zamówień, kórych wartośćnetto nie przekraczo 35N zł netto

Celem przetargów, oglaszanych przez Zamawiającegą na podstawie niniejszego Regulaminu jest

i

zasad uilzielania zamówień dta wyboru najkonystniejszej ofeą
zapewniającei uryskanie odpowiednich wyńagań jakościowych, czasu i warunków realizacji,

określenietrybórł

warunków gwarancyjnych i/lub optymalnej ceny zakupu usług i składników ńajątkowych.
3-

4-

Celem posĘpoulań pnetargowych, w ramach Programu INNOMED, jest wdrożenie zapisów
umony o dofinansowanie ww. projektu w zakresie trybu dokonywania zakupów towarów i usług
w ramach projektu {zgodnie z 7 Umowy o wykonanie ifinansowanie projektu }.
Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego {k.c.) art
701-7Os. Zasady, w tym warunki po tępowania określaniniejszy Begulamin. Postępowanie
podlega prawu polskiemu.

z
1.

Podstawowym trybem udzielania zamówień jest konkurs ofert.

2.

W uzasadnionych pnypadkach, wynikających ze speclfiki przedmiotu zamówienia zastosowany
może zostać również tryb rozeznania rynku {w przypadku realizacjiw ramach Projektu zakupów
od jednego dostawry towarów lub usług, którego wartośćnetto nie przekracza vtryrażonej
w ełotyń polskich równowartość kwoty X,4 Offi euro). Procedura rozeznania rynku będzie
przeprowadzona z należytą tarannością, z zachowaniern zasady równości, jawności,
konkurencyjności, przejrzystości. Procedura rozeznania rynku rostanie każdorazowo pisemnie
uzasadniona i udokumentowana,, Procedura roeeznania rynku obejmuje nasĘpujące elementy:
skierowanie do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców zapytania ofertowego kortiecrność
zebrania co najmniej trzech ważnych ofert (opcjonalnie dopuszczalne są wydruki strony
internetowej przedstawiającej ofertę}. Dokurnenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą
przyjąć formę; pisma od dostawcy lub wydruku listu elektronicznego lub wydruku strony
internetowej, z wyłączeniem notatkiz przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.

3.

Procedura konkursu ofert jak i rozeznania jest ważna także w przypadku otrzymania

łlko jednej

ważnej ofeĘ, gdy zapytanie ofertowe zamieszczone było na ogólnodostępnej stronie
internetowej - ry tytll stronie inrcrnetowej dmt fuftware }louse p, z o.o. {http://www.dmt.pl).

2ffi

z dn. I6.a7.żO74r.
,,lnnowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację pracesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania
wspomagającego badania kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalnośćstanów przedrakowych
i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania"
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1. W trakcie

prowadzonego postępowania

zasady:

o udzielenie zamówienia sto owane ą na

tępujące

a. jawności - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w prasie
lub lnternegie na stronie internetowej http://www.dmt.pl oraz w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie dmt oftware }łouse p. z o.o. , ul. Władysława Żeleńskiego 103,
Kraków.

,

b. niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianej jako zakaz
lawierania w opisie postanorłrień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz,
w pnypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych,

c. równego dosĘpu dla podmiotów gos@arcrych ze wxystkkh państw cr}onkowskich

-

w szczególności rozumianeJ jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację
względem wykonawców z innych państw członkowskich. Przykładowo nie będą stawiane
wymagania nakladające:

i.

posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce,

ii.

d.
e.
f.

posiadanie pnez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień
współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy kĘowych.
wzajemnego urnawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potlłderdzających
posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,

odpowiednich termlnów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert
terminów umoźliwiająrych wykonawcom zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia,
przygotowanie i złożenieoferty,

prreinptego i obieĘłwnego Bodeiścia - w szczególności rozumianej jako obowiązek
wylącrania po stronie Zamawiającego z przygotowania i prowadzenia przetargu osób,
w stosunku do których zachodzą przestankl

:

- ubłegają się o udzielenie tego.zomówienia;

- pozostają w związku małżeńskim, w to unku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są
związane z ptutu przysposobienia, opiekl lub kurateli a wykonawcą, jego zastępcą prawnym
lub członkami organów zanądzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zdmówlenia:
- przed upłyulem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
pozostawaĘ w to unku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub był członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienio,;

- pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnyrn lub fakĘcznym, że może to budziĆ
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
- zostały prawomocnie skazane 3a przestępstwo popefuione w związku z postępowaniem o
udzielenie zarnówienia, przestępstwo przekupst\Ma, prze tęp two przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestęp two popełnione
celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.

w
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O udzielenie zamówienia w trybach zapytania ofertowego rnogą ubiegać sĘ dostawoy, którzy:

a.

Posiadają udokumentowane uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub
czynności, jeżeli ustawy lub szczegółowe przepisy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;

b.

Posiadają niezĘdną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami posiadającymi wymagane uprawnienia zdotnymi do wykonania zamówienia

c.
3.
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Nie podląają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

z po Ępowania o udrielenie ramówienia wtrybach zapytania ofertowego wyklucza się:
Dostawców, którzy w okresie ostatnich 3 lat pned wszczęciem postępowania wyrządrili
istotną szkodę względem dmt oftware House sp. z o.o.,'nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie

a.

b.

c.

d.

Dostawców, w sto unku do których w zczęto posĘpowanie upadtościowe lub likwidacyjne
Dostawców, których urzędujących czlonków wladz zarządzaiących prawomocnie skazano za
przesĘpstwo popełnione w związku z po tępowaniem o udzielenie zamówienia
Dostawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej,
wykonania zamówienia.

e.

DostawcóĘ którzy zalegają

z

kóra nie zapewnia

uiszczania podatków, opłat, składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne.

f.

Dostawców, którzy nie złożyliwymaganych oświadczeń lub nie spetnili innych wymagań
określonych w zapytaniu ofeńowyrn lub innym dokumencie, w lctórym określono wymogi
udziałtl w postępowaniu.

8,

Dostawców powiązanych lub będących jednostĘ zależną, współzależną lub dominującą z
Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dn. 29.09.L994r. o rachunkowoki

h.

Dostawców, pozostająclch w takim stosunku prawnyrn lub faktycznym z Zamawjającyrn, że
może to budrić uzasadnione wątpliwościco do ich bezstronności {np. małżeństwo,
powinowactwo, pokrewieństwo, przysposobienie, opieka, kuratela, cztonkostwo we
wladzach)

i.

Dostawców, będłcych podmiotem powiązanym lub partnerskim wobec Zamawiające o, w
rozumieniu Rozponądzenia Komisji WE 800/2008 z dn. 06.08.2@8 uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w lastosowaniu art. 87 i 88 Trakatu
{ogńlne rozporrądzenie w sprawie wy"tączeń blokowych)

i.

Dostarrców powiązanych osobowo
podatku od towarów i usług'VAT.

L.
ż. Ogłoszenie o zamówieniu,

z

Zamawiającym.

w

rozumieniu ań. 32 ustawy o

4

Po tępowanie prouradzone jest przer Komisję Konkursową.
bądź zaproszenie do składania ofert umieszczane jest w miejscu

publicznie dostępnym, co najm niei:

a}
b)

c}
Projekt

na stronie internetowej Zamawiającego i/lub

w siedzibie Zamawiającąo w miejscu ogólnie dosępnym

wysłanie emailem do co najmniej 3 oferentów.

w

ramach programu |NNOMED umowa nr: |NNOMED/\\L/NCBR{Z}74
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,,lnnowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania
wspomagającego badania kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalnośćstanów przedrakowych
i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania"
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Sgfoseęni* zamówieniu, lub Eapr ffi*nie da skladania ofert, w zczególności zawierać
powinno:

.
S.
c.
d.
.
f.
lh.
i.

Nałwę i adres spłif,ki Zamawiaiqcego
Przedmiof

f

spi .zamówienił

Mieisce i tarmin skfgdania afert

Wymł ł#r,y termin wy*cn ani* zamówłenia
Tęrmin zwiqzania łfertq
Kryteria wybaru oferty
|łłfymagłniafłrmałnędotyrrqce afert
rłlenfuclne d*datkgwe zgstrzeżęnia

łnfarm§cię

a

ubieganir

i a

dłfinan sws nie projektu,

a po iego

atrzymąniu

o wspłiłfi*łnscwcnłuprcje,kt* re śrpdków UE

i.
4.
5,

.

pis załqczników niezbędnycll do łłażęniaolerty

i

wyczerpujący, za pomocą
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednomaczny
dostatecznie dokladnych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ
na sporządzenie ofeĘ.

Kryteria oceny określone są precyryjnie, wskazując elementy podlegające ocenie wraz

z metodologią wyliczen ia przyznawanych punktów.
,

Termin składania ofert zostanie podany w zapytaniu ofertowym.

7,

Oferty będą składane w miejscu wskazanyrn u, zapytaniu ofertowym.

8.

Oferta może być dostarczona osobiście, pocztą kurierską lub Pocztą Polską. Ofurty dostarczone
po wskazanym terminie zo taną odrzucone. Deryduje data wpĘwu ofeĄ do biura
Zamawiającego wskazanego w specyfikacji. Oferty winny być podpisane przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentacji oferenta.

9.

Ofeńa powinna być sporządzona rłĘwlrtyęnyó pned tawionych łv zapytaniu. OfeĘ
niezgodne z przedstawionymi przet zamawiającego vuyrnaganiami zostaną odrzucone.

1$- Jeśliw zapytaniu nie postanowiono inaceej wówczas włążącesą
1]..

oferĘ złożonew jęryku polskim.

W uzasadnionych wypadkach meżna, w każdym czasie, przed ufrywem terminu składania ofert,
zmodyfikować lub uzupetnić treśćspecyfikacji istotnych warunków zamówienia. O dokonanej
zmianie należy poinformować na stronie internetowej {drogą mailową lub faksem lub listem
poleconym} wszystkich oferentów, do których zostato wystane zapytanie ofertowe.

7ż. Oferent maźe złożyćtylkojedną ofertę na jedno zamówienie.
13. Termin skladania ofert nie może być krótszy niż 7 dni,
L4"

W toku dokonania oceny ofert komisja może żądać udzielenia przez dostawców wyjaśnień
i uzupelnień treścizłożonychprzez nich ofert.

15. W prrypadku łie dostarczenia przez dostawców zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzająrych

z dn. 16,a7.2014r.
poprzez
personalizację
procesu
leczenia
opracowanie rozwiązania
,,lnnowacyjna diagnostyka umożliwiająca
wspomagającego badania kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalnośćstanów przedrakowych
i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansowania"
Projekt
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udzietenie zamówienia, komisja moźe

s

1.

Oferent ma prawą do upływu terminu składania ofeń, składać pisemne zapytania w sprawach
merytorycunie związanych z przetaĘlem. Zapytania powinny być łłlysyłanena wskazany w

ogłovenlu adres.
7.

W celu zapewnienia lepszej efektywności i szybkości,wszelkie zapytania i odpowiedzi na
zapytania będą przekazywane w forrnie korespondencji elektronicznej na adresy wskazane
w ogłoszeniu o.az podane przez oferenta.

3.

Zamawiaiący odpowie na pytania zadane przez oferenta w sposób określonyw ogloszeniu.
Odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania są rozsyłane do wszystkich uczestników
spotkania, oferentów do których wysłano zapytanie ofertowe. Odpowiedzi są również
publikowane na tfonie internetowej Zamawiającego (w zakładce odpowiedniej dla pubłikacji
zapytania ofeńowego).

4,

iest przeprowadzenie spotkania z potencialnymi oferentami podczas którego
przedstawiony będzie zakres zamówlenia, warunki jego realizacji orar wyjaśnione uo taną
wątpliwościpotencjalnych oferentów. Z pneprowadzonego spotkania sporządzana zostaje
notatka, która jest rozs$ana do wszystkich uczestników spotkania, oferentów do któnych
wysłano zapytanie ofieńowe. Notatka jest również publikowana na stronie internetowej
Zamawiającąo (w zakładce odpowiedniej dla publikacji zapytania ofeńowego}.
Dopuszczalne

e

1. Oęanem wewnętrznym uprawnionym do organizowania oraz

przeprowadzania
postępowania w zakresie udaielania zamówień na dostarłry i usługi jest Komisja Konkursowa,
powołana pnezlarząd ze strony Zamawiającego, zwana dalej Komisją

ż. Dopuszczalne

jest powołanie Komisji Konkursowej sktadającej się z jednego Cztonka, który
dokona oceny i wyboru złożonych ofert

3.
4,

Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania bezstronności jak również do zachowania
tajemnicy sfużbowej i handlowej.

Komisja dokona oceny rłożonych ofert oraz dokona finalnych rozstrzygnięć w tym
unieważnienia lub wstnymania postępowania na podstawie kryteriów i warunków
określonych w zapytaniu ofeftowym.

5.

W prrypadku pojawienia się w zapytaniu ofertowym {lub zaproszeniu do składania ofert)
zapisów niejednoznacznych

Ędą one

interpretowane na koreyśćoferentów.

z
1.

Komisja Konkursowa w terminie do 30 dni od zakończęnia po tępowania dokonuje formalnej
kwalifikacji ofert pod względem kryteriów wskazanych w ogloxeniu {lub zaproszeniu do

z dn. 16.07.2074r.
poprzez
opracowanie rozwiązania
,,lnnowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia
wspomagającego badania kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalnośćstanów przedrakowych
i nowotworów jelita grubego o niskim stadium zaawansawania"
Projekt
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składania ofert}. W przypadku, gdy żadna ze rtożonych cfeń nie spelnia klyterióvrt
w ogłoszeniu, procedura udzielenia zamówień może zostać unieważniona.

zawar

2. Z czynnościkonkursowych Komisja sporządza protokół. Protokół będzie podpisany

ch

przez

wszystkich czlonków Komisji. Protokół powinien zawierać porównanie zaoferowanych cen
oraz porównanie ewentualnych pozostalych warunków maĘcych wŃw na decyzję
o wyborze oferenta.

3.

Komisja na podstawie dokonanej oceny ofert wybiera najkonystniejszą ofertę
wyboru dostawcy.

i dokonuje

8
L,

Zakończenie postępowania nastąpi

po wytonieniu

najkorzystniejszej oferty albo po

unieważnieniu lub wstrzymaniu postępowania.
ż. Stronom postępowania o udzielenie zamówienia przyslugują środki ochrony prawnej na
podstawie zapisów Kodeksu Cywilnąo.

3.

Dokurnentacię w rakresie wyboru dostawcy zamawiający będEie przechowrywał przez okres
10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej dla projektu, dla którego zamawiająry planuje
ubiegać się o dofinansowanie ze środków UĘ.

zakręsie udzielania ramówień w rarnach niniejszego projektu, do których ma
za to owanie przedmiotowy regulamin, Zamawiaiący ma prawo do dokonywania zmian
wynikających bezpośrednio z wytycenych pro ramowych oraz szczegółowych zapisów

4.

W

5.

zawartych w umowie a dofinansowanie.
Regulamin wchodzi w życie z dniern podpisania.

bffi

Projekt

w

ramach programu |NNOMED umowa nr: |NNOMED/|/L2{NCBR/20L4

z

dn. 16.07.2014r,

,,lnnowacyjna diagnostyka umożliwiająca personalizację procesu leczenia poprzez opracowanie rozwiązania

wspomagającego badania kolonoskopowe, podnoszącego wykrywalnośćstanów przedrakowych

i

nowotworQw jelita grubego o niskim stadium zaawansowania"

