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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383810-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2016/S 211-383810
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A
Warszawa
01-211
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Woźniak
Tel.: +48 223277245
E-mail: jolanta.wozniak@imid.med.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.imid.med.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.imid.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kolejowa 19
Warszawa
01-217
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 6 – (III p.)
Tel.: +48 223277245
E-mail: jolanta.wozniak@imid.med.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.imid.med.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną.
Numer referencyjny: A/ZP/SZP.251-37/16

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu
zarządzania dokumentacją medyczną w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 270 928.65 EUR

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
30200000
48600000
48820000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Matki i Dziecka,
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a,

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną w
Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu serwerowego oraz
oprogramowania wraz z wdrożeniem i serwisem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik
nr 3 do SIWZ, które to określają przedmiot zamówienia na poziomie wymagań parametrów sprzętowych oraz
wymagań parametrów systemu.

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: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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.02.01.01-14-2267/15-00 pn. „Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w
celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług online. ”.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Na postawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
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 szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000
000 PLN (pięć milionów złotych) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób
należyty:
co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto (słownie:
pięć milionów złotych brutto), w zakres której wchodziło:
— dostawa sprzęt komputerowego lub serwerowego oraz
— dostawa wraz z wdrożeniem systemu HIS (ruch chorych, statystyka, zlecenia medyczne, apteczki
oddziałowe) oraz RIS i PACS opartych o przeglądarkę internetową
co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda
(słownie: dwa miliony złotych brutto), gdzie w zakres każdej z dostaw wchodziło co najmniej:
— dostawa wraz z wdrożeniem systemu klasy HIS (ruch chorych, statystyka, zlecenia medyczne, apteczki
oddziałowe) opartego o przeglądarkę internetową wraz z e-usługami dla pacjentów objęta serwisem
dostarczanego rozwiązania na okres nie krótszy niż 12 miesięcy
W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość
netto tych dostaw według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank
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Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów
NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
b) Ponadto Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania co najmniej osobami, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
Kierownik projektu (1 osoba), posiadający:
— certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny, lub dyplom ukończenia studiów
wyższych w specjalności: zarządzanie projektami,
— udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej opartej o
przeglądarkę www dla ZOZ na stanowisku kierownika Projektu o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto
Specjalista A w zakresie wdrażania systemów informatycznych w zakresie części medycznej dla ZOZ (minimum
3 osoby) posiadający:
— udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej opartej o
przeglądarkę www dla ZOZ na stanowisku wdrożeniowca o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto
— certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny, lub dyplom ukończenia studiów
wyższych w specjalności: zarządzanie projektami
Specjalista B w zakresie konfiguracji i uruchomienie sprzętu informatycznego (minimum 2 osoby) posiadający:
— udział w minimum 1 dostawie, konfiguracji i uruchomienie sprzętu informatycznego (co najmniej: serwer) na
stanowisku wdrożeniowca,
— certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny, lub dyplom ukończenia studiów
wyższych w specjalności: zarządzanie projektami
Specjalista C (1 osoba) posiadający certyfikat w zakresie administrowania bazami danych Sybase ASE lub
certyfikat równoważny,
Specjalista D (1 osoba) posiadający certyfikat w zakresie administrowania bazami danych Oracle lub certyfikat
równoważny,
Specjalista E (1 osoba) posiadający certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub
równoważny, lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w zakresie wymaganych ostatnich trzech specjalistów(C,D,E), w
przypadku gdy osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia której
jest zgłaszana.
Wykonawca poza wymienionymi wyżej osobami musi zapewnić personel niezbędny do realizacji całego
przedmiotu zamówienia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

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
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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: 07/12/2016
Czas lokalny: 12:00

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: 07/12/2016
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Instytut Matki i Dziecka
Dział Zamówień Publicznych
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 19
pokój nr 6 – (III p.).
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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:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, których dotyczą przesłanki opisane w art.
24 ust. 1 pkt.12-23 i ust.5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty, aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie: Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia – załącznik załącznik nr 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma
potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw
wykluczenia. 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
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, które wskazane są w § 7
SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 130 000 PLN. Szczegółowe wymagania dla
wadium są określone w § 9 SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
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konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ. Złożona
oferta musi zawierać następujące dokumenty:1)wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1 do
SIWZ);2)wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ);3)wypełniony i podpisany formularz
opisu przedmiotu zamówienia – wskazanie parametrów granicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ);4)oświadczenie
wstępne Wykonawcy na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik nr 4
do SIWZ);5)dowód wpłaty wadium;6)pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania
do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel
Wykonawcy.7)Dokumenty i oświadczenia potwierdzające parametry wymagane do oceny oferty w kryterium
„parametry techniczne” – patrz § 14 SIWZ. 8)Do oferty wykonawca musi załączyć próbkę, o której mowa w §
3 ust. 8 SIWZ. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 nr 1113 z 26.7.2016 z późn. zm), osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Szczegółowe informacje w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2016
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