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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168917-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Otwock: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
2018/S 076-168917

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
ul. Prusa 1/3
Otwock
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Gąsowska
Tel.:  +48 227792061
E-mail: sekretariat@zozmswia.pl 
Faks:  +48 227794671
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozmswia.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zozmswia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku
ul. Prusa 1/3
Otwock
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Gąsowska
Tel.:  +48 227792061
E-mail: sekretariat@zozmswia.pl 
Faks:  +48 227794671
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozmswia.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka ochrony zdrowia

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:sekretariat@zozmswia.pl
http://www.zozmswia.pl/
http://www.zozmswia.pl/
mailto:sekretariat@zozmswia.pl
http://www.zozmswia.pl/
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Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”
Numer referencyjny: ZP 2-2018

II.1.2) Główny kod CPV
48900000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty
Otwock”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
•Zadanie 1 - wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu – opisane w Załączniku nr 1 A.
•Zadanie 2 - wymagania dla infrastruktury sprzętowej Systemu – opisane w Załączniku nr 1 B.
•Koncepcja realizacji e-usług – opisane w załączniku nr 1C.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla poszczególnych zadań:
3.1.Zadanie 1 - wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu – opisane w Załączniku nr 1 A
3.2.Zadanie 2 - wymagania dla infrastruktury sprzętowej Systemu – opisane w Załączniku nr 1 B
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7.
6. Zamawiający w ramach Zadania nr 1 oferty wymaga przedłożenia prezentacji Systemu – szczegółowy opis
zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług Otwarty Otwock” dla zadania nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku.
ul. Bolesława Prusa 1/3.
05-400 Otwock

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Zadanie 1 - wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
Systemu – opisane w Załączniku nr 1 A do SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności dodatkowe Systemu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis gwarancyjny wraz z nadzorem autorskim (Oprogramowanie) / Waga: 20
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/10/2018
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.02.01.01-14-1953/15 „Elektroniczna platforma usług medycznych
Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Opis kryteriów oceny ofert znajduje się w rozdziale XIV SIWZ. 2. Informacje odnośnie terminu realizacji
zamówienia znajdują się w rozdziale IV SIWZ oraz Załączniku nr 4 do SIWZ.3. Informacje na temat wadium
znajdują się w rozdziale VIII SIWZ.4. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług Otwarty Otwock” dla zadania nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku.
ul. Bolesława Prusa 1/3.
05-400 Otwock

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Zadanie 2 - wymagania dla infrastruktury sprzętowej
Systemu – opisane w Załączniku nr 1 B SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis gwarancyjny (Stacje robocze) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/08/2018
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.02.01.01-14-1953/15: „Elektroniczna platforma usług medycznych
Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Opis kryteriów oceny ofert znajduje się w rozdziale XIV SIWZ.
2. Informacje odnośnie terminu realizacji zamówienia znajdują się w rozdziale IV SIWZ oraz Załączniku nr 4 do
SIWZ.
3. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla zadania 1 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 PLN,
Dla zadania 2 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) dla zadania 1: 1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
(zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ): 1 Co najmniej dwie dostawy o wartości min. 1,5 mln. zł brutto każda,
polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego służącego do obsługi procesów leczenia
pacjentów i obiegu dokumentacji medycznej, w tym rejestracji pacjentów i rozliczeń z NFZ dla podmiotu
leczniczego. 2 Co najmniej jedna ze zrealizowanych dostaw obejmowała: – dostawę wdrożenie i konfigurację
oprogramowania do obsługi procesów leczniczych i obiegu dokumentacji medycznej,
— dostawę oprogramowania obejmującego funkcjonalności e-usług, instruktaż lub szkolenia dla użytkowników i
administratorów systemu.
1.2.2.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje (zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ):
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1 Kierownik projektu
Minimalne wykształcenie/uprawnienia.
— Wykształcenie wyższe,
— Certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny, np.: IPMA CPM, PMI
PMP.
Minimalne doświadczenie.
— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako w realizacji co najmniej 3 projektów
informatycznych o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każdy w roli kierownika projektu lub zastępcy
kierownika,
— w ostatnich 3 latach kierował co najmniej jednym projektem informatycznym (przez cały okres ich trwania) o
wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto, zakończonym sukcesem tj. odebranym przez zamawiającego,
polegającym na budowie systemu informatycznego dla podmiotu leczniczego obejmującym: dostawę i
wdrożenie infrastruktury sprzętowej (serwery, macierz, system backupu) oraz dostawę, wdrożenie i konfigurację
oprogramowania w tym oprogramowania udostępniającego e usługi.
2 Specjalista ds. medycznych - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
3 Specjalista ds. baz danych - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
4 Specjalista ds. wirtualizacji - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
5 Specjalista ds. bezpieczeństwa - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
6. Specjalista ds. bezpieczeństwa w zakresie ISO 27001 - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
7. Specjalista ds. kontroli jakości - warunek opisany w rozdziale V SIWZ
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu dla zadania 1 znajduje się w rozdziale V SIWZ.
2) dla zadania 2 -zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ):
1 Co najmniej dwie dostawy o wartości min. 200 000,00 PLN brutto każda, polegających na dostawie i
konfiguracji sprzętu informatycznego:
Co najmniej jedna ze zrealizowanych dostaw obejmowała łącznie:
— dostawę wdrożenie i konfigurację sprzętu informatycznego,
— instruktaż lub szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu dla zadania 2 znajduje się w rozdziale V SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami załącznika nr 12 do SIWZ – wzór umowy dla zadania 1 i 2.

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)
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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
Data: 29/05/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock.

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. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku nr 7 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy
PZP) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1
niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych
podmiotów.
5. W przypadku, gdy wykonawca polega na sytuacji finansowej, zdolnościach technicznych lub zawodowych,
innych podmiotów, wykonawca składa wraz z ofertą dowód, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dowód określa w szczególności: (1) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia, (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
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w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą. Dowodem takim jest w szczególności pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu 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 8 do SIWZ. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem VIII.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:uzp@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/
mailto:uzp@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/
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