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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365824-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Tomaszów Lubelski: Systemy baz danych
2018/S 159-365824
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. Grunwaldzkie 1, Osoba
do kontaktów: Janusz Parol, Tomaszów Lubelski 22-600, Polska. Tel.: +48
846644411 / 846644432. Faks: +48 846642050. E-mail: zampub@szpital-tomaszow.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.8.2018, 2018/S 157-360820)

Przedmiot zamówienia:
CPV:48610000, 48219300, 48710000, 48219000, 48823000, 48180000
Systemy baz danych
Pakiety oprogramowania administracyjnego
Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
Serwery plików
Pakiety oprogramowania medycznego
Zamiast:
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
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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).
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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).
Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. Najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Inne dodatkowe informacje
Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. Najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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