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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126404-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Morąg: Urządzenia komputerowe
2019/S 055-126404
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
000306555
Dąbrowskiego 16
Morąg
14-300
Polska
E-mail: dzp@szpitalmorag.pl
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalmorag.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalmorag.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.e-propublico.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 8/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia „Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.”
Jest dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego wraz z dostawą i zainstalowaniem sprzętu.
Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia
będą wykonywane w czynnym obiekcie, w którym musi być zapewniona ciągła opieka nad pacjentem oraz musi
istnieć możliwość wykonywania codziennych obowiązków przez pracowników Zamawiającego.
Część 1 zamówienia:
Przedmiotem 1 części zamówienia jest realizacja Zadania 1 pn. „Rozbudowa infrastruktury sieciowej,
serwerowej, klienckiej”
Część 2 zamówienia:
Przedmiotem 2 części zamówienia jest realizacja Zadania 2 pn. „System PACS”
Część 3 zamówienia:
Przedmiotem 3 części zamówienia jest realizacja Zadania 3 pn. „Oprogramowanie umożliwiające tworzenie
EDM, realizację e-usług oraz współpracę partnerską poprzez rozbudowę istniejącego systemu medycznego
Medicus On-Line firmy Atende Medica Sp. z o.o.”
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 240 315.48 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 - Rozbudowa infrastruktury sieciowej, serwerowej, klienckiej
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 16, 14-300 Morag, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w szczególności w załączniku nr 1A - Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia - opis części zamówienia (zadania) nr 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Deklarowany okres gwarancji na zestawy - stanowiska komputerowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 498 948.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
RPWM.03.02.00-28-0035/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
„Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.” - projekt dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś
priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2 - System PACS
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 16, 14-300 Morąg, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w szczególności w załączniku nr 1B - Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia - opis części zamówienia (zadania) nr 2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: deklarowany okres gwarancji na cały zakres części 2 zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 223 400.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
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:
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RPWM.03.02.00-28-0035/17
II.2.14)

Informacje dodatkowe
„Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.” - projekt dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś
priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 3 - Oprogramowanie umożliwiające tworzenie EDM, realizację e-usług oraz współpracę partnerską
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 16, 14-300 Morąg, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w szczególności w załączniku nr 1C - Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia - opis części zamówienia (zadania) nr 3

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: deklarowany okres gwarancji na system ZSI / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 517 967.48 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
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:
RPWM.03.02.00-28-0035/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
„Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.” - projekt dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Oś
priorytetowa 3 Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
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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:
Dokumenty wymagane na etapie składania wniosków:
Jednolity europejski dokument zamówienia.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Wykaz dostaw lub usług.
Wykaz osób - dotyczy tylko zadania nr 3.
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Oświadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy.
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy.
Próbki - dotyczy tylko zadania nr 3.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości:
Dla części 1 zamówienia
Co najmniej 500 0000 PLN (słownie pięćset tysięcy 00/100);
Dla części 2 zamówienia
Co najmniej 200 000 PLN (słownie dwieście tysięcy 00/100);
Dla części 3 zamówienia
Co najmniej 500 000 PLN (słownie pięćset tysięcy 00/100).
W przypadku gdy wykonawca ubiega się o więcej niż jedną część zamówienia zobligowany jest wykazać
zdolność finansową w wysokości stanowiącą sumę wartości warunków dla tych części np. jeśli wykonawca
ubiega się o zamówienie w zakresie części 1 oraz 2 zobligowany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości 700 000 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
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należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część zrealizowana obejmuje, co najmniej jedno
zamówienie:
Dla części 1 zamówienia:
O wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto, w ramach którego Wykonawca, dostarczył sprzęt
komputerowy, serwerowy i sieciowy (w ramach jednego postępowania).
Dla części 2 zamówienia:
O wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto, w ramach którego Wykonawca dostarczył, zainstalował,
uruchomił i wdrożył system informatyczny do analizy, przesyłu i archiwizacji danych np. typu PACS-RIS.
Dla części 3 zamówienia:
O wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto, w ramach którego Wykonawca:
a) wdrożył zintegrowany system informatyczny obejmujący co najmniej: HIS zawierający przynajmniej
następujące moduły: izba przyjęć, ruch chorych, zlecenia, oddział, apteka, apteczka oddziałowa, gabinet
lekarski,
b) przeprowadził szkolenie dla pracowników zamawiającego, w tym z zakresu administrowania ww. systemu
informatycznego oraz z zakresu użytkowania przynajmniej ww. modułów,
c) dostarczył i uruchomił co najmniej 5 e-usług na poziomie 4
W zakresie potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i
wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający wymaga, aby w wykonaniu
przedmiotu zamówienia uczestniczyły, co najmniej następujące osoby:
Dla części 3 zamówienia:
1) Kierownik projektu, posiadający:
— co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu (lub równoważne stanowisko)
w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w
służbie zdrowia,
— wykształcenie co najmniej wyższe techniczne w zakresie informatyki oraz jeden z certyfikatów
potwierdzających kwalifikacje merytoryczne zarządzania projektami IT: PRINCE2 lub PMI lub inny równoważny.
2) co najmniej 2 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługi
podmiotów działalności leczniczej (zakładów opieki zdrowotnej) w części medycznej;
Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu
umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie
posługuje się językiem polskim, wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez cały
okres realizacji zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych
powyżej.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (oddzielny dla każdego zadania).
O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po
zakończeniu postępowania.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 18/04/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/04/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedzibia Zamawiającego, administracja, pokój nr 18

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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na cały okres związania ofertą.
2. Wadium musi zostać wniesione do Zamawiającego przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
1) dla Części 1 zamówienia 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2) dla Części 2 zamówienia 2 200 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100).
3) dla Części 3 zamówienia 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
4. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium nr rachunku 53 1160
2202 0000 0000 6193 5417,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z, tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w Ofercie (na daną
Część zamówienia) za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż wymienione powyżej.
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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI 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 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2019
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