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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116176-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Mława: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2017/S 062-116176
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Anny Dobrskiej 1
Mława
06-500
Polska
Tel.: +48 236543240
E-mail: zamowienia@szpitalmlawa.pl
Faks: +48 236543240
Kod NUTS: PL121
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpitalmlawa.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.szpitalmlawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów.
Numer referencyjny: SPZOZ ZP 74/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów wyszczególniona w
SIWZ.
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
30233141
48620000
31154000
32420000
32424000
31681300
45314320
45311000
30211200
30213000
30231000
30213100
48900000
48761000
48710000
48600000
48000000
48814000
72265000
48610000
72268000
72000000
72212000
72211000
79632000
80533100
72263000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL121
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Realizacja Projektu polega na pełnieniu roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pn.: „Kompleksowa
informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.
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2. Zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę sprzętu komputerowego (urządzeń teleinformatycznych),
oprogramowania, prace wdrożeniowe oraz szkolenia związane z kompleksową realizacją projektu.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje zadania:
1) Budowę infrastruktury teletechnicznej.
2) Dostawę i instalację serwerów – cześć medyczna i administracyjna.
3) Dostawę, instalację, wdrożenie, serwis sprzętu komputerowego.
4) Zakup i wdrożenie oprogramowania części medycznej.
5) Rozbudowa i wdrożenie oprogramowania administracyjnego.
6) Wdrożenie e-usług.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załącznikach nr 1-3 do SIWZ które stanowią jego
integralną część.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 240
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.02.01.01-14-2546/15.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Projekt pn:„Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla
pacjentów”współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa II, Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 Eusługi dla Mazowsza.

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:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację
zamówienia (posiadanie odpowiednich środków finansowych lub zdolności kredytowej) i w tym celu wymaga
posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
potwierdzających ubezpieczenie na kwotę min. 2 000 000 PLN.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym magisterskim, posiadającym certyfikat zarządzania projektami
np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu
certyfikatów, który uczestniczył w min. jednym wdrożeniu systemu informatycznego klasy ZSI na stanowisku
Kierownika Projektu w jednostce ochrony zdrowia; z co najmniej 2-letnim doświadczeniem.
2. Zespół konsultantów wdrożeniowych przypisanych do tego projektu w liczbie min. 3 osób z co najmniej 2letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach
wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie
informatycznym, dotyczącym wdrożenia systemu ZSI w jednostce ochrony zdrowia.
3. 3 pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój oprogramowania w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, zapewniającym możliwość modyfikacji wdrożonego systemu w zależności
od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem
wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie minimalnej wiedzy i doświadczenia – tj.
wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
prac polegających na:
a) Co najmniej 2 projekty zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 1 500 000 PLN
brutto, obejmujące następujące funkcjonalności:
1. Wykonanie sieci komputerowej,
2. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze i sprzęt
peryferyjny,
3. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego w zakresie w cz. medycznej (HIS)
obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ),
4. dostawę i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu
leczniczego w części administracyjnej,
5. wdrożenie E-usług.
b) Co najmniej jedno zamówienie zrealizowane dla jednostki sektora publicznego o wartości minimum 400
000 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy zł), którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie elektronicznego
obiegu dokumentów wraz ze elektroniczną skrzynką podawczą oraz integracją z systemem ERP.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji 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
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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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 06-500 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1 – budynek
administracyjny, I piętro pok. 105 (sekretariat).
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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. Zmiany w umowie:
1.1. Zgodnie z art. 144 Pzp ust. 1 pkt 1 dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy:
1.1.1. W zakresie terminów wskazanych w umowie – w przypadku, gdy dochowanie pierwotnie wskazanych
terminów jest z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe lub wiązać się może z poważną szkodą po
stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności zaistnienia zdarzeń, których nie dało się
przewidzieć w chwili zawierania umowy, wystąpienia siły wyższej, działania osób trzecich niezależnych od stron
umowy;
1.1.2. W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku
VAT o różnicę pomiędzy stawką obowiązującą w chwili podpisania umowy, a stawką po zmianie;
1.1.3. W zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one personalnie w
umowie wskazane. W przypadku zmiany osób po stronie Wykonawcy przewidzianej do realizacji zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić te osoby osobami posiadającymi takie same wymagania, kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia i spełniające te same warunki określone w SIWZ.
1.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b i c zmiana podmiotowa umowy dopuszczalna będzie także
wówczas, gdy:
1.2.1. Dotychczasowego Wykonawcę zastąpić ma nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
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przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
1.2.2. Dotychczasowego Wykonawcę zastąpić ma nowy Wykonawca w wyniku przejęcia przez zamawiającego
zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców.
1.3. Powyższe warunki zmiany umowy nie uchybiają pozostałym warunkom aneksowania określonym w art. 144
ust. 1 Pzp.
1.4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie
strony, pod rygorem nieważności.
1.5. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o których mowa powyżej wymaga uprzedniego złożenia na piśmie
prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub
przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.
2. Wymagania dotyczące wadium
a) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 43 000 PLN (słownie: czterdzieści trzy
tysiące),
b) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert.
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Cena (C) – 40 %
Gwarancja i serwis gwarancyjny (G) – 15 %
Funkcjonalności dodatkowe Systemu (F) – 25 %
Cechy dodatkowe Systemu (CD) – 20 %.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2017
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