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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360820-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Tomaszów Lubelski: Systemy baz danych
2018/S 157-360820
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Al. Grunwaldzkie 1
Osoba do kontaktów: Janusz Parol
22-600 Tomaszów Lubelski
Polska
Tel.: +48 846644411-432
E-mail: zampub@szpital-tomaszow.pl
Faks: +48 846642050
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-tomaszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa oprogramowania aplikacyjnego, bazodanowego oraz sprzętu informatycznego

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL812

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania aplikacyjnego, bazodanowego oraz sprzętu
informatycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SIWZ
Zakres zamówienia stanowią:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania aplikacyjnego
o część służącą elektronicznej komunikacji SPZOZ Tomaszów Lubelski z pacjentami i kontrahentami oraz
rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej SPZOZ o zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego
funkcjonowanie systemu HIS. Zamówienie obejmuje dostawę oprogramowania aplikacyjnego, bazodanowego i
narzędziowego oraz dostawę sprzętu informatycznego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania
Zadanie 1:
Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania aplikacyjnego o część służącą elektronicznej
komunikacji SPZOZ z pacjentami i kontrahentami w zakresie e-usług poprzez dostawę modułów i licencji:
e-Rejestracja
e-Dokumentacja
e-Korespondencja
e-Ankieta
e-Wywiad lekarski
e-Załącznik
e-Deklaracja POZ
e-Zgoda
e-Komunikaty
e-Powiadomienia
e-Zwolnienia
e-Kontrahent
e-Rezerwacja wizyty
e-Zlecenia Badań
e-Udostępnianie wyników
Zadanie 2:
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej SPZOZ o zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego
funkcjonowanie systemu HIS wraz z dostawa oprogramowania bazodanowego, narzędziowego na potrzeby
funkcjonowania systemu HIS, obejmująca dostawę:
Serwera Baza danych – szt. 2
Serwera Aplikacyjnego – szt. 2
Macierzy – szt. 1
Szafy Rack – szt. 1
Motoru bazy danych – szt. 2
Oprogramowania Backup – szt. 1
Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48610000, 48219300, 48710000, 48219000, 48823000, 48180000

II.1.7)

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

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 221 000 EUR.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 98 (od udzielenia zamówienia)

3/8

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania aplikacyjnego o część służącą elektronicznej
komunikacji SPZOZ z pacjentami i kontrahentami w zakresie e-usług poprzez dostawę modułów i licencji
1)
Krótki opis
Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania aplikacyjnego o część służącą elektronicznej
komunikacji SPZOZ z pacjentami i kontrahentami w zakresie e-usług poprzez dostawę modułów i licencji:
e-Rejestracja
e-Dokumentacja
e-Korespondencja
e-Ankieta
e-Wywiad lekarski
e-Załącznik
e-Deklaracja POZ
e-Zgoda
e-Komunikaty
e-Powiadomienia
e-Zwolnienia
e-Kontrahent
e-Rezerwacja wizyty
e-Zlecenia Badań
e-Udostępnianie wyników
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48610000, 48219300, 48710000, 48219000, 48823000, 48180000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 98 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny oferty. Dla Zadania 1 – maksymalny termin realizacji do
14 tygodni (98 dni) od dnia podpisania umowy przy czy dostawa licencji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie
do 8 tygodni.
Część nr: 2
Nazwa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej SPZOZ o zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego
funkcjonowanie systemu HIS wraz z dostawa oprogramowania bazodanowego, narzędziowego na potrzeby
funkcjonowania systemu HIS, obejmująca dostawę
1)
Krótki opis
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej SPZOZ o zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego
funkcjonowanie systemu HIS wraz z dostawa oprogramowania bazodanowego, narzędziowego na potrzeby
funkcjonowania systemu HIS, obejmująca dostawę:
Serwera Baza danych – szt. 2
Serwera Aplikacyjnego – szt. 2
Macierzy – szt. 1
Szafy Rack – szt. 1
Motoru bazy danych – szt. 2
Oprogramowania Backup – szt. 1
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48610000, 48219300, 48710000, 48219000, 48823000, 48180000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 56 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Dla Zadania 2 - maksymalny termin realizacji
zamówienia do 8 tygodni (56 dni) od podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości
Zadanie 1 – 7 000 PLN (siedem tysięcy złotych)
Zadanie 2 – 14 000 PLN (czternaście tysięcy złotych
W przypadku przystąpienia przez Wykonawcę do więcej niż jednego zadania, wadium sumuje się.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, może być wniesione w jednej lub kilku
formach:
Pieniądzu,
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
Gwarancjach bankowych,
Gwarancjach ubezpieczeniowych,
Poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: Bank PEKAO S.A. I Oddział w
Tomaszowie Lubelskim nr: 93 1240 2832 1111 0000 3300 7205
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4. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na
rzecz Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz
oryginał dokumentu został złożony w sposób, który nie spowoduje ingerencji w integralność oferty w przypadku
jego zwrotu Wykonawcy, natomiast kopia powinna być trwale załączona do oferty.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.4. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca
jest związany oferta.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące
bezwarunkowa wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46
ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w sytuacjach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności dokonywane będą w PLN, zgodnie z warunkami umowy

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), pod
warunkiem załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania ich (uczestników konsorcjum, spółki cywilnej) w
postępowaniu o to zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy o
realizację zamówienia, a ponadto spełnią poniższe wymagania:
a) każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum czy spółki cywilnej musi oświadczyć, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa
Pzp),
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by stanowiła zobowiązanie wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie,
c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie (pełnomocnictwo)
musi zostać złożone wraz z ofertą,
d) podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia łącznie spełnią warunki określone w pkt 5.2.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Termin realizacji zamówienie stanowi kryterium oceny oferty

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych
kompetencji lub uprawnień.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem
w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert przynajmniej 1 dostawy odpowiadającej rodzajowo
przedmiotowi zamówienia (odpowiednio dla poszczególnych zadań), o wartości nie mniejszej niż wartość
złożonej oferty i potwierdzą, iż umowa ta została wykonana należycie. Jeżeli okres działalności jest krótszy,
Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą o zakresie i o wartości j.w. w okresie prowadzonej
działalności (w odniesieniu do zadania do którego składana jest oferta).
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), pod
warunkiem załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania ich (uczestników konsorcjum, spółki cywilnej) w
postępowaniu o to zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy o
realizację zamówienia, a ponadto spełnią poniższe wymagania:
a) każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum czy spółki cywilnej musi oświadczyć, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. — Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa
Pzp),
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by stanowiła zobowiązanie wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie,
c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie (pełnomocnictwo)
musi zostać złożone wraz z ofertą,
d) podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia łącznie spełnią warunki określone w pkt 5.2.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom.
5. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp).
6. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”
W oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż wymienione warunki Wykonawca spełnił.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia
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IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Termin realizacji zamówienia. Waga 40

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SZZ.251.23.2018.PW

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.9.2018 14:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.9.2018 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25.9.2018 - 10:00
Miejscowość:
Samodzielny Publiczny Zesół Opieki Zdrowotnej, Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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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 o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w
ramach projektu nr RPLU.02.01.00-06-0020/17 pt. „Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelski”. Projekt będzie dofinansowany
w ramach Działania 2.1: Cyfrowe Lubelskie projekty z zakresu e-zdrowie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A

17/08/2018
S157
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
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02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.8.2018

17/08/2018
S157
https://ted.europa.eu/
TED
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Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
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