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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355003-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Parczew: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 155-355003

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościelna 136
Parczew
21-200
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Bzówka, Krzysztof Brańka
Tel.:  +48 833552113
E-mail: zamowienia@spzozparczew.pl 
Faks:  +48 833552113
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozparczew.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzozparczew.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:
Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie
Numer referencyjny: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2018

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zamowienia@spzozparczew.pl
www.spzozparczew.pl
www.spzozparczew.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie platformy e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Parczewie w ramach projektu „Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie” w podziale na 3
zadania szczegółowo opisane w załącznikach nr 3a, 3b i 3c do niniejszej SIWZ. Zamówienie współfinansowane
jest w ramach projektu „Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie” nr RPLU.02.01.00-06-0017/17 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2
Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.
Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść na zaoferowane zadania wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 - 12 000,00 PLN, słownie zł: dwanaście tysięcy; Zadanie nr 2 - 12 000,00 PLN, słownie zł:
dwanaście tysięcy; Zadanie nr 3 - 7 000,00 PLN, słownie zł: siedem tysięcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 651 402.00 PLN

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:
Zadanie nr 1 - dostawa sprzętu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
30200000
48600000
72263000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 obejmuje dostawę środowiska serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz modernizację sieci.
Warunki realizacji zamówienia szczegółowo opisane są w załączniku nr 3a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość zarządzania serwerami poprzez aplikację mobilną / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach



Dz.U./S S155
14/08/2018
355003-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 8

14/08/2018 S155
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 8

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.02.01.00-06-0017/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt „Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie” nr RPLU.02.01.00-06-0017/17 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie,
Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – dostawa oprogramowania
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48600000
72263000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2 obejmuje dostawę oprogramowania gwarantującego bezpieczeństwo działania systemów do
prowadzenia EDM oraz długoterminowego przechowywania EDM (baza danych), migrację użytkowanego
systemu CGM CLININET na nowy silnik bazy danych. Wdrożenie i instalacja e-usług, integrację z Elektroniczną
Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Warunki
realizacji zamówienia szczegółowo opisane są w załączniku nr 3b do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności systemu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie personelu kluczowego / Waga: 21
Cena - Waga: 49

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.02.01.00-06-0017/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt „Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie” nr RPLU.02.01.00-06-0017/17 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie,
Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – dostawa systemu archiwizacji
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48600000
72263000
30200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 3 obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie systemu archiwizacji dokumentacji medycznej. Warunki
realizacji zamówienia szczegółowo opisane są w załączniku nr 3c. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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.02.01.00-06-0017/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Projekt „Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie” nr RPLU.02.01.00-06-0017/17 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie,
Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie

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 warunków w ww. zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dotyczy zadania 1:
Wykonawca spełni powyższy 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 co najmniej
2 zamówienia, rozumiane jako umowa, co najmniej 1 zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, każde o
wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto (słownie: siedemset tys złotych brutto), w zakres którego
wchodziła: • dostawa, instalacja i konfiguracja infastruktury sprzętowej obejmującej m.in. macierze, serwery,
sprzęt sieciowy.
Dotyczy zadania 2:
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2
(dwa) zamówienia, rozumiane jako umowa, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, każde o wartości
nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto (słownie: siedemset tys. złotych brutto), w zakres którego wchodziła:
• dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego działalność podmiotu leczniczego w części
medycznej w zakresie m.in.: Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i e-usług; • migracja danych z
systemu medycznego i radiologicznego na nowy klaster bazy danych.
Dotyczy zadania 3:
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej
jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia o wartości nie
mniejszej niż 400 000 PLN brutto (słownie: czterysta tys. złotych brutto), w zakres którego wchodziła: • dostawa
i wdrożenie systemu archiwizacji dokumentacji medycznej.
Ponadto Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia:
Dotyczy zadania 1:
• Specjalistą ds. IT (1 osoba) musi posiadać doświadczenie w co najmniej 2 (dwóch) projektach dotyczących
dostawy infrastruktury sprzętowej oraz certyfikat PRINCE 2 lub równoważny w zakresie zarządzania projektami
• Kierownikiem projektu (1 osoba) – musi posiadać doświadczenie w co najmniej 2 (dwóch) projektach
dotyczących nadzoru / koordynacji nad realizacją projektów mających na celu zakup infrastruktury sprzętowej,
w tym przynajmniej 1 (jeden) mający na celu wdrożenie systemów informatycznych dla sektora ochrony
zdrowia.
• Specjalistą ds. wdrożenia (1 osoba.
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• Specjalistą ds. infrastruktury serwerowej (1 osoba)
• Specjalistą ds. infrastruktury macierzowej (1 osoba).
Dotyczy zadania 2:
• Kierownik projektu (1 osoba), posiadający: certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub
równoważny w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi, lub dyplom ukończenia studiów wyższych
w specjalności: zarządzanie projektami;
Udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej w jednostce ochrony
zdrowia na stanowisku kierownika Projektu o wartości co najmniej 700 000,00 PLN brutto,
• Specjalista w zakresie wdrażania systemów informatycznych w zakresie części medycznej (2 osoby),
• Specjalista w zakresie konfiguracji i uruchomienie sprzętu informatycznego (1 osoba),
• Specjalista w zakresie migracji danych (2 osoby),
• Specjalista (1 osoba) posiadający certyfikat w zakresie administrowania oferowaną bazą danych,
• Specjalista minimum 1 osoba posiadająca certyfikat ITIL Foundation oraz ITIL Practitioner lub równoważne.
Dotyczy zadania 3:
• co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, posiadającą umiejętności,
doświadczenie i praktyczną wiedzę ekspercką w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi
niezbędnymi do uzyskania certyfikatu PRINCE2 Foundation lub PMP (PMI) lub IPMA lub certyfikatu
równoważnego w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi,
• co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Wdrażania systemu medycznego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 19/09/2018
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:
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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: 19/09/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, POLSKA,
Administracja.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio po otwarciu ofert odbędzie się prezentacja próbki oferowanego oprogramowania przez
Wykonawców - dla Zadania nr 2.

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:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału
w postępowaniu; 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt
13-23 Pzp; 3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp. Zamawiający
- na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp - informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 1) formularz ofertowy sporządzony; 2) aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowić będą
wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres email: eprzetargi@spzozparczew.pl . 4) próbkę oferowanego
oprogramowania aplikacyjnego w postaci komputera przenośnego (laptopa) z zainstalowanymi wybranymi
modułami / funkcjonalnościami; 5) wypełniony formularz cenowy; 6) wypełnione załączniki nr 3a, 3b i 3c
do SIWZ; 7) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia; 8) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 9) Załącznik nr 10 do SIWZ - Doświadczenie
personelu kluczowego (dot. zad. 2).
B) Dokumenty i oświadczenia składane przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego:
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: 1) Wykaz dostaw, 2) Wykaz osób, 3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; 5) Zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
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o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) pkt 2-4 - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2018
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