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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392022-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łuków: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
2018/S 173-392022
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. A Rogalińskiego 3
Łuków
21-400
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Stadnik
Tel.: +48 257989074
E-mail: zp@spzoz.lukow.pl
Faks: +48 257989074
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.lukow.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzoz.lukow.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
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 i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i
rozbudową posiadanego systemu HIS

II.1.2)

Główny kod CPV
48900000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Zakup, dostawę i uruchomienie modułów oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej.
b) Świadczenie usług wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego wraz z przeprowadzeniem instruktażu
administratorów i użytkowników z zakresu dostarczanych modułów.
c) Udzielenie bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie zaoferowanego oprogramowania aplikacyjnego
wraz z gwarancją i nadzorem autorskim.
d) Aktualizację posiadanego oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej do najnowszej wersji.
e) Integrację oferowanego oprogramowania z systemem HIS i systemem ERP posiadanym przez
Zamawiającego.
f) Objęcie gwarancyjnym nadzorem autorskim całego systemu w części medycznej.
Szczegółowy zakres i parametry techniczne asortymentu zostały określone w formularzu asortymentowym,
stanowiącym załącznik nr 3 do 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
72263000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łukowie, ul. dr. A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wymogi ogólne do przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Zakup, dostawę i uruchomienie modułów oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej.
b) Świadczenie usług wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego wraz z przeprowadzeniem instruktażu
administratorów i użytkowników z zakresu dostarczanych modułów.
c) Udzielenie bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie zaoferowanego oprogramowania aplikacyjnego
wraz z gwarancją i nadzorem autorskim.
d) Aktualizację posiadanego oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej do najnowszej wersji.
e) Integrację oferowanego oprogramowania z systemem HIS i systemem ERP posiadanym przez
Zamawiającego.
f) Objęcie gwarancyjnym nadzorem autorskim całego systemu w części medycznej.
2. Szczegółowy zakres i parametry techniczne asortymentu zostały określone w formularzu asortymentowym,
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega, że w celu potwierdzenia zgodności oferowanego Systemu z punktu widzenia
jego funkcjonalności z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej – przed ostatecznym
wyborem najkorzystniejszej oferty - przeprowadzi badanie i ocenę oferowanego Systemu podczas prezentacji
przeprowadzonej przez Wykonawcę na zasadach określonych w załączniku nr 10 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia prezentacji oferowanego rozwiązania na zasadach
określonych w załączniku nr 10 do SIWZ, w celu potwierdzenia zgodności oferowanej funkcjonalności
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oprogramowania z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej oraz potwierdzenia dodatkowych
wymagań funkcjonalnych – przyjętych do oceny jakości.
5. Informacja na temat rozwiązań równoważnych została określona w pkt III SIWZ Przedmiot zamówienia
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne (jakość) / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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:
RPLU.02.01.00 – IZ.00-06-001/17 pn. „Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem e-usług w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie ”

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: art. 93 ust. 1a - środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

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 warunku

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum 1 dostawę, której przedmiotem
była dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-Usług i ich integracja z HIS,
o wartości co najmniej 700 000 PLN co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienia te zostały lub są
wykonywane należycie;
albo
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Wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie - minimum 1 dostawę, której przedmiotem była dostawę i wdrożenia systemu
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i jego integracja z HIS oraz, minimum 1 dostawę, której przedmiotem
była dostawa i wdrożenia systemu e-Usług i jego integracja z HIS oraz o łącznej wartości co najmniej 700 000
PLNco zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienia te zostały lub są wykonywane należycie;
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

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: 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: 26/09/2018
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: 26/09/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
SPZOZ w Łukowie, ul. dr. A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. nr 3,
POLSKA

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:
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Nazwa postępowania: Zamówienie w ramach projektu unijnego pod tytułem Informatyzacja w celu wdrożenia
EDM wraz z uruchomieniem E-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Część 3 Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i
rozbudową posiadanego systemu HIS
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od terminu składania ofert.
Podstawy wykluczenia z postępowania zostały określone w pkt. VI SIWZ.
Wymagane dokumenty i oświadczenia zostały określone w pkt VII SIWZ.
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysiące zł
00/100 gr.)
W związku z koniecznością realizacji zamówienia i zakończenia rzeczowego realizacji projektu finansowanego
ze środków RPO do końca 2018 r., co wynika z uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
dotyczącego rozliczenia dofinansowania o które Zamawiający wystąpił, Zamawiający na podst. art. 43 ust. 2b
skrócił termin składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2018
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