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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikolaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Adres pocztowy: ul. Rakowska 15
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mgr Małgorzata Nurkowska
E-mail: sekretariat@szpital-piotrkow.pl
Tel.: +48 446480300
Faks: +48 446480302
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: "Modernizacja i rozbudowa systemów
teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi"
Numer referencyjny: 35/ZPN/20

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania
oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja oprogramowania do prowadzenia Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz elektronicznych usług (e-usługi) wraz ze szkoleniami oraz instalacją i
konfiguracją niezbędnego sprzętu i oprogramowania narzędziowego.
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
30233132 Napędy dyskowe
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
48821000 Serwery sieciowe
80500000 Usługi szkoleniowe
72710000 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
30234500 Pamięci do przechowywania danych
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania
oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja oprogramowania do prowadzenia Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz elektronicznych usług (e-usługi) wraz ze szkoleniami oraz instalacją i
konfiguracją niezbędnego sprzętu i oprogramowania narzędziowego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia
zamieszczono w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 (Załączniki 1-11 OPZ).

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 miesiącach: 6
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:
UDA- RPLD.07.01.02-10-0003/19-00
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia;
Kryteria oceny ofert :
Cena (C) 60 %,
Okres trwania gwarancji (G) 40 %
Łączna liczba punktów ocenianej oferty zostanie obliczona przy pomocy wzoru:
W=C+G

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 wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowe i
kontraktowe) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (usługi informatyczne)
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) oraz posiadanie środków
finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500.000 złotych. Wartości podane w walucie innej
niż PLN w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na
PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1)Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał
(zakończył) minimum jedno zamówienie (rozumiane jako wykonanie jednej umowy), o wartości minimum
500.000 zł brutto, którego przedmiotem była dostawa, wdrożenie systemu do prowadzenia elektronicznej
dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług w placówce medycznej, wraz z podaniem jej wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Przez wartość zamówienia rozumie się wartość
oprogramowania oraz usług świadczonych w związku z jego konfiguracją i wdrożeniem w ramach jednego
zamówienia, tj.: wynagrodzenie wykonawcy z tytułu dostawy oprogramowania oraz wynagrodzenie z tytułu
usług.
W przypadku oferty składanej przez konsorcjum oraz przez wykonawcę, który polega na zdolnościach innych
podmiotów, zamawiający wymaga by co najmniej jeden z podmiotów wykazał się doświadczeniem w ramach
lit. 2.c)1). Oznacza to, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia w ramach tych
samych zamówień wskazanych w lit. 2.c)1)
2)Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że skieruje do realizacji
zamówienia co najmniej 4 osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami i świadczenie usług, wraz z
podaniem doświadczenia i wykształcenia tych osób niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakresem
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami:
1. Kierownik Wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia
polegającego na wdrożeniu systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wraz ze
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szkoleniami oraz wdrożeniu elektronicznych usług w placówce medycznej, o wartości co najmniej 500.000 PLN
brutto;
2. Inżynier wdrożenia EDM - minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia
polegającego na wdrożeniu systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w placówce
medycznej, o wartości co najmniej 100.000 PLN brutto;
3. Inżynier wdrożenia e-usług - minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum 1
zamówienia polegającego na wdrożeniu systemu elektronicznych usług w placówce medycznej, o wartości co
najmniej 100.000 PLN brutto;
4. Szkoleniowiec EDM - minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia
polegającego na przeprowadzeniu szkoleń z EDM, o wartości co najmniej 20.000 PLN brutto
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 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: 29/09/2020
Czas lokalny: 09:45

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: 29/09/2020
Czas lokalny: 10:00

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:

5/6

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.
24aa ustawyPzp).W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
oraz 24 ust. 5 pkt1 ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć: aktualne na
dzień składaniaofert oświadczenie w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia(JEDZ) – załącznik nr 3. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Pozostałe dokumenty:1) Załącznik nr 1 – Of. cenowa. 2)Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
(Załączniki 1-11 OPZ).3)Pełnomocnictwo do podpisywania oferty-.4)Dowód wpłaty wadium lub oryginał
dokumentu potwierdzający wniesienie wadium .5)Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 91 ust. 3a ustawy
Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.6) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.- załącznik nr 5 do SIWZ.Etap po dokonaniu
wstępnej oceny ofert: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:a)Odpis z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.b)Aktualne zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;c)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert d)Aktualna informacja z KRK w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e)Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).f)Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie tych należności.g)Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.h)Informację banku lub spółdzielczej kasy
i)Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej j)Wykaz dostaw
wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed k)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego l)próbkę- zestaw demonstracyjny do prezentacji funkcjonalności, opisy techniczne lub
inne materiały informacyjne, m)Informacja banku n)Oświadczenie Wykonawcy-RODO. Zamawiający wymaga
wniesienia wadium 25 000,00 zł.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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:
24/08/2020

