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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461750-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Różny sprzęt komputerowy
2018/S 203-461750

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 16
Katowice
40-752
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Tylec-Sojka
Tel.:  +48 322071645
E-mail: zp@gczd.katowice.pl 
Faks:  +48 322071546
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gczd.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gczd.katowice.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja infrastruktury ICT oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii
Noworodka, Bloku Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Numer referencyjny: PN/76/18

II.1.2) Główny kod CPV
30236000

mailto:zp@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Modernizacja infrastruktury ICT oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii
Noworodka, Bloku Operacyjnego, Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii
Zabiegowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni endoskopii dla dzieci (II), w zakresie: prac
związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składający się z 2
głównych etapów:
a. Etap 1 – Uruchomienie, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI pozwalającego na tworzenie
elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, a następnie:
b. Etap 2 – Uruchomienie e-Usług umożliwiających opiekunom prawnym pacjentów samodzielną, elektroniczną
rejestrację do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych oraz do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii
Zabiegowej, w zakresie udzielanych przez Zamawiającego świadczeń medycznych. Uruchomienie tych usług
będzie wykonane na zasobach i w strukturze Zamawiającego

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 731 452.85 PLN

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
32428000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Bloku Operacyjnego,
Pediatrii, Neurochirurgii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej, ...

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej
załącznik nr 2 i parametrach technicznych do SIWZ

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: 6
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:
Nr POIS.09.02.00-00-0072/17-00/68/2018/33

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
A. Cena 60 %
B. Dodatkowa funkcjonalność 40 %
Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem
otwarcia ofert w wysokości 34 629,00 PLN

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 opisuje ww. warunku udziału.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— - Zdolność techniczna- Wykonawca spełni przedmiotowy 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 1 zamówienie, które polegało na dostawie, instalacji, uruchomieniu i wdrożeniu systemu
informatycznego w części medycznej i administracyjnej oraz wdrożeniem systemu e-usług o wartości nie
mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto,
— Zdolność zawodowa - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz
wymagane uprawnienia tj.:
a) minimum 1 osoba-Kierownik projektu - osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne i co
najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi w ochronie zdrowia na stanowisku
kierownika projektu wdrożenia systemu HIS w jednostkach szpitalnych, posiadająca certyfikat PRINCE2
Practitioner lub równoważny.
b) minimum 1 osoba - Administrator Systemów Operacyjnych – osoba posiadająca min. 5-letnie doświadczenie
na stanowisku administratora systemów operacyjnych oraz certyfikat z administracji oferowanym systemem
operacyjnym na poziomie podstawowym (np. Microsoft Certified IT Professional (MCITP), Red Hat Certified
System Administrator (RHCSA) lub inny równoważny),
c) minimum 1 osoba -Specjalista ds. wdrożeń systemów medycznych – 2 osoby posiadające wykształcenie
wyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu oferowanego rozwiązania HIS oraz certyfikat
PRINCE2 na poziomie Foundation lub inny równoważny.
d) minimum 1 osoba - Specjalista ds. bezpieczeństwa - osoba posiadająca wykształcenie wyższe i min. 3-
letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa, legitymująca się certyfikatem CISA lub
CISSP lub inny równoważny oraz posiadająca uprawnienia min. audytora wewnętrznego systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji według normy bezpieczeństwa ISO 27001 lub ISO 27002 lub równoważnej.
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e) minimum 1 osoba - Specjalista ds. wdrożeń systemów administracyjnych – 2 osoby posiadające
wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu oferowanego systemu ERP oraz
certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation lub inny równoważny. Uwaga: W sytuacji gdy wykonawca, który
nie ma wymaganego doświadczenia (tj. nie zrealizował dostaw), będzie polegał na zasobach innego podmiotu
– podmiot ten będzie musiał wykazać zrealizowanie prac w tej właśnie liczbie. W przypadku korzystania
przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu z wiedzy i doświadczenia innych
podmiotów w oparciu o art. 22a Pzp, Zamawiający wymaga aby podmiot ten zrealizował dostawy do realizacji
których, ta wiedza i doświadczenie jest wymagane.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: 05/12/2018
Czas lokalny: 09:30

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: 05/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
40-752 Katowice, ul. Medyków 16, 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:



Dz.U./S S203
20/10/2018
461750-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 6

20/10/2018 S203
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 6

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu:
Podstawy wykluczenia:
1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie
podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania
Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z.2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm).
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:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży
następujące dokumenty:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie więżącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
za.wyjątkiem zmian na podstawie art. 144 ustawy Pzp (zmiany zgodnie z zapisami w SIWZ).
W celu potwierdzenia ze oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji
asortymentowo-cenowej – załącznik nr 2 Wykonawca winien do oferty złożyć:
a) oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji
asortymentowo-cenowej;
b) deklaracje CE
c) certyfikaty
d) prezentację na płycie DVD potwierdzającą wszystkie wymogi Zamawiającego podlegające ocenie w
kryterium „dodatkowe funkcje”.
Zamawiający dokona weryfikacji oferowanego oprogramowania dziedzinowego Wykonawcy, na okoliczność
potwierdzenia, że przedmiot zamówienia spełniania wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, a
także zweryfikuje deklarowane funkcjonalności opcjonalne i na tej podstawie dokona oceny oferty w kryterium
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„Funkcjonalność dodatkowa”. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty nagranie (3 szt.), na
którym prezenter Wykonawcy zademonstruje i omówi spełnianie wymagań oferowanego ZSI.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 dla których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11
ust. 8 ustawy Pzp.
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 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2018


