Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
20-10-2018

Termin składania ofert
26-11-2018

Numer ogłoszenia
1144599

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
sekretariat@szpitalwegorzewo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Wiśniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
87 427 32 52

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia : Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa
zaawansowanych e-usług i procesów ucyfrowienia dokumentacji medycznej w Mazurskim Centrum Zdrowia w
Węgorzewie” , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: węgorzewski Miejscowość: Węgorzewo

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Unowocześnienie i ucyfrownienie placówki medycznej. Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla pacjentów szpitala.

Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
a) Rozbudowa infrastruktury sieciowej, dostawa i uruchomienie sprzętu na potrzeby systemu teleinforma-tycznego
zwanego dalej ZSI (zintegrowanym systemem informatycznym),
b) Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej w tym dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania PACS wraz z
integracją z HIS,
c) dostawa licencji i wdrożenie systemu teleinformatycznego ZSI umożliwiającego elektroniczną obsługę podmiotu w
tym: tworzenie EDM i realizacji E-USŁUG

Kod CPV
48000000-8

Nazwa kodu CPV
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Rozbudowa infrastruktury sieciowej w Szpitalu,
Dostawa i uruchomienie sprzętu informatycznego w placówce.

Harmonogram realizacji zamówienia
I Dostawa licencji dostarczanego ZSI - Do 60 dni od podpisania umowy,
II Rozbudowa infrastruktury sieciowej, dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie niezbędnego sprzętu
serwerowego i komputerowego. - Do 60 dni od podpisania umowy,
III Przeprowadzenie analizy przed wdrożeniowej - Do 90 dni od podpisania umowy,
IV Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej oraz wdrożenie oprogramowania PACS wraz z integracją z HIS - Do 90 dni od
podpisania umowy ,
V wdrożenie (ZSI) umożliwiającego elektroniczną obsługę podmiotu w tym: tworzenie EDM i realizacji E-USŁUG Do 350 dni od podpisania umowy.

Załączniki
SIWZ
Załącznik nr 13 czesc B do SIWZ - Wzory Dokumentów
Załącznik nr 13 część A do SIWZ - Wykaz Dokumentacji
Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz wniesionego wadium
Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o podwykonawcach
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - Scenariusz prezentacyjny
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wymagania funkcjonalne dodatkowo punktowane
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. Sytuacji ekonomicznej lub
finansowej - Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wyka-zać w zakresie warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 900 000 zł. Wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienie i wykaże się realizacją, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:
a. dwa zamówienia zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości co najmniej 900 000,00 zł brutto każda
(słownie: dziewięćset tysięcy zł), którego przedmiotem była:
1. dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze i sprzęt
peryferyjny,
2. dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność szpitala w zakresie w cz.
medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ), ruch chorych, przychodnię, zlecenia, aptekę,
apteczki oddziałowe, e-usługi, rehabilitacja, elektroniczna dokumentacja medyczna
3. integracja z cz. Administracyjną (system ERP).

Potencjał techniczny
Aby wykazać potencjał techniczny Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanego zamówienia, która pozwoli na
jednoznaczną identyfikację zamówienia, ze szczegółowym wskazaniem zakresów funkcjonalnych potwierdzających
spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza jedynie wykazywanie zamówień ostatecznie
zakończonych i odebranych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach i w
odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował zespołem projektowym,
w skład którego wchodzić będzie:
a. Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym magisterskim,
posiadającym certyfikat zarządzania projektami np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę
akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, który uczestniczył w min. jednym wdrożeniu systemu
informatycznego klasy ZSI na stanowisku Kierownika Projektu w jednostce ochrony zdrowia; z co najmniej 2-letnim
doświadczeniem
b. Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: zespół konsultantów wdrożeniowych przypisanych do tego projektu w
liczbie min. 4 osób z co najmniej 2-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia
równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej
jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia systemu ZSI ww. jednostce ochrony zdrowia
c. Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: zespół min. 4 pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i rozwój
oprogramowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, zapewniającym możliwość modyfikacji
wdrożonego systemu w zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu, z co najmniej
3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach
wdrożenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać w zakresie warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na
wartość co najmniej 900 000 zł;

Dodatkowe warunki
1. Warunki umowy zawiera Wzór umowy przedstawiony w:
a) załączniku nr 4 do SIWZ ;
2. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na „Formularzu ofertowo-cenowym", którego
wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.;
3. Treść umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji przedmiotu
zamówienia;

Warunki zmiany umowy
Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki ich wprowadzenia do umowy opisane są w projekcie umowy załącznik nr 4 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5 i 6 SIWZ, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na
formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwane dalej JEDZ, zgodnie z Zarządzeniem
wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ – wzór druku
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ. Pozostałe dokumenty zostały
określone w SIWZ.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria określone poniżej. Łączna skala punktowa : 100
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności dodatkowe Systemu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja Wdrożenia przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Cechy użytkowe Systemu / Waga: 20
Cena - Waga: 40

Wykluczenia
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (obligatoryjne
podstawy wykluczenia).
Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia także Wykonawcę.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia).
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8 Ustawy.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewnia
temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczą-ego
braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ powinno zostać wykazane przez każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu oceni, czy brak
jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych wymagań zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Szczegółowy opis
dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu znajduje się w rozdziale 7 SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL POWIATOWY W WĘGORZEWIE PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Adres
3 Maja 17
11-600 Węgorzewo
warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu
(87)4273252

Fax
874273252

NIP
8451810277

Tytuł projektu
Rozbudowa zaawansowanych e-usług i procesów ucyfrowienia dokumentacji medycznej w Mazurskim Centrum
Zdrowia w Węgorzewie

Numer projektu
RPWM.03.02.00-28-0038/17-00

Inne źródła finansowania
Udział własny - koszty niekwalifikowane ze środków EFRR.

