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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560562-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 245-560562

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
Al. Jana Pawła II 10
Zamość
22-400
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Bosiak, pok. 216
Tel.:  +48 846773329
E-mail: zamowienia@szpital.zam.pl 
Faks:  +48 846386669
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.zam.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża
Jana Pawła II w Zamościu wraz z dostawą i uruchomieniem infrastruktury informatycznej
Numer referencyjny: AG.ZP.3320.81.18

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

mailto:zamowienia@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl
https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża
Jana Pawła II w Zamościu wraz z dostawą i uruchomieniem infrastruktury informatycznej

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
48620000
32420000
32424000
30233141
48900000
72263000
72265000
48610000
72268000
72000000
72212000
71320000
31682510
32410000
72710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w
zakresie:
a) zakupu, dostawy i uruchomienia modułów oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej,
b) zakupu, dostawy i uruchomienia modułów oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej,
c) zakupu, dostawy i uruchomienia modułów oprogramowania aplikacyjnego w części laboratoryjnej,
d) platformy świadczenia e-usług,
e) zakupu, dostawy i uruchomienia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
f) udzielenia bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie zaoferowanego oprogramowania aplikacyjnego
wraz z gwarancją,
g) integracji oferowanego oprogramowania w części medycznej z systemem RIS/PACS posiadanym przez
Zamawiającego,
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h) przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych oraz e-learningowych dla użytkowników,
i) objęcia oprogramowania aplikacyjnego gwarancyjnym nadzorem autorskim przez okres 36 miesięcy,
j) modernizacji środowiska serwerowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność systemów / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 500 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji oraz cyfryzacji nowych
usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie
e-zdrowia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia do 31.12.2019 r. Szczegółowe rozpisanie terminów na poszczególne etapy
zostało podane w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać w zakresie dotyczącym sytuacji
ekonomicznej, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony i
00/100 złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać w zakresie zdolności zawodowej, że jest
zdolny do wykonania zamówienie, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
1) wykonał co najmniej 2 zamówienia (zamówienie rozumiane jako jedna umowa), o wartości minimum 3 000
000 PLN brutto (słownie: trzy miliony zł), którego przedmiotem była:
a) dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, sprzęt sieciowy,
b) dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu
medycznego w zakresie w części. medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ), ruch
chorych, przychodnię, zlecenia, aptekę, e-usługi,
c) dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu
medycznego w części administracyjnej,
d) dostawa i wdrożenie wraz z serwisem Systemu Obiegu Dokumentów.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował osobami/
zespołem projektowym, w skład, którego wchodzić będzie:
1) Kierownik Wdrożenia – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe,
posiadający certyfikat zarządzania projektami np. Prince2 lub inny równoważny wydany przez niezależną
jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie
zarządzania projektami lub zarządzania IT w w przedsiębiorstwie, który uczestniczył w min. trzech wdrożeniach
zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS w jednostce ochrony zdrowia; z co najmniej 5-letnim
doświadczeniem. Kierownik Wdrożenia musi być dostępny dla Zamawiającego na każdym etapie zamówienia.
2) Wdrożeniowiec – min. 8 osób, z których każda spełnia warunek: co najmniej 3-letnie doświadczenie
wdrożeniowe, gwarantujące realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób
powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących
wdrożenia systemu ZSI w jednostce ochrony zdrowia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione we wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 23/01/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/03/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość -
pok. 210, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu oraz,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu. Wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego
Dokumentu zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ze względu na limit znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został określony w SIWZ.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero
groszy) za całość przedmiotu zamówienia.
Formy i sposób wniesienia wadium zostały określone w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu,wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust.
1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi
się nie później niż w terminie:
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2018

www.uzp.gov.pl

