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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57664-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2015/S 034-057664
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SP ZOZ
ul. Panewnicka 65
Osoba do kontaktów: Monika Sadlak
40-760 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 326053522
E-mail: zp_osk_katowice@op.pl
Faks: +48 326053508
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kolejowy.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w
Katowicach – s.p.z.o.z., nr postępownia: TZM/16/P.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Okręgowy
Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z., ul. Panewnicka 65.
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Kod NUTS PL22A
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie elektronicznego systemu informatycznego wspierającego
tworzenie, przesyłanie, udostępnianie oraz archiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej w
Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, w tym dla potrzeb 8 wysokospecjalistycznych oddziałów i 14
poradni specjalistycznych. Zamówienie obejmuje w szczególności następujące zadania:
1) rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej szpitala umożliwiającej przesyłanie danych
cyfrowych pomiędzy jednostkami szpitala, aparaturą medyczną oraz umożliwienie wysokiej jakości komunikacji
z jednostkami zewnętrznymi;
2) wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (EOD);
3) wdrożenie oprogramowania i sprzętu dla zintegrowanego systemu informatycznego szpitala (HIS);
4) ucyfrowienie Diagnostyki Obrazowej i integracja z systemem informatycznym szpitala (HIS);
5) wdrożenie oprogramowania i sprzętu wraz z procedurami do wykorzystywania podpisu elektronicznego na
potrzeby bezpiecznego świadczenia usług w wersji elektronicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000, 72210000, 48180000, 30200000, 32420000, 32424000, 48820000, 72260000, 72263000,
72268000, 72265000, 80511000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
1. Firewall UTM IPS VPN 1 szt.
2. Switch min 16xSFP 1 szt.
3. Switch 24 porty 1xSFP 19 szt.
4. Zasilacz Awaryjny 18 szt.
5. Instalacje światłowodowe, montaż 1 szt.
6. Szafa RACK 19" 6U 15 szt.
7. Serwer Baz Danych + Baza Danych 1 szt.
8. Serwer Aplikacji 1 szt.
9. Szafa RACK 19" 42U + Konsola KVM LCD 1 szt.
10. Zasilacz Awaryjny UPS Serwera 3 kVA 1 szt.
11. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów 1 kpl.
12. Licencje EOD 1 kpl.
13. Licencje HIS wraz z wdrożeniem 1 kpl.
14. Zestaw komputerowy, Monitor LCD, Antywirus 89 szt. (Front-Office) 89 szt.
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15. Tablet 15 szt.
16. Drukarka laserowa 62 szt.
17. System PACS/RIS wraz z wdrożeniem 1 szt.
18. Serwer systemu PACS/RIS + napęd LTO4 1 kpl.
19. Macierz dyskowa na dane medyczne 1 szt.
20. Macierz dyskowa zapasowa 1 szt.
21. Zestaw komputerowy – Rejestracja 1 szt.
22. Urządzenie wielofunkcyjne 10 szt. 10 szt.
23. Robot nagrywający płyty DVD 1 szt.
24. Stacja diagnostyczna 1 szt.
25. Monitory medyczne parowane 2 szt.
26. Detektor do radiografii bezpośredniej wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem i sprzętem
komputerowym. 1 szt.
27. Zestaw czytnik i certyfikat kwalifikowany 16 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 336 966 PLN
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 140 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 35 000 PLN.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 31.3.2015 r. o godz. 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach
ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku, nr 42, poz. 275 z
późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – BZ WBK S.A. I o/
Katowice 90 1090 1186 0000 0000 1804 3520 z dopiskiem „Wadium – uruchomienie e-usług”. Kserokopię
dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich
zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
— w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji
o tym, że nie należy do krupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej,
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— w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w
sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
Wadium w innej formie niż pieniądz można złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie, by nie było stale
związane z ofertą) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. sekretariat. Kserokopię tych dokumentów należy
dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum (wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie) uważa się za wniesione prawidłowo.
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data
i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane
przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto przed
terminem składania ofert, o którym mowa w pkt 23.2 SIWZ.
Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu
związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu
ofertą Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną
ofertą. W przypadku wystąpienia prac dodatkowych lub nieprzewidzianych, wynagrodzenie, nie ulegnie
zmianie.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego.
Przedmiotowe Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne kopie dokumentów dotyczących
Wykonawcy mogą być poświadczone przez Wykonawcę (Lidera) lub przez Podmioty wspólnie ubiegające się o
zamówienie, o ile wynika to z umowy konsorcjum.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału
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Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone warunki udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1
ustawy Pzp:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp
Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
— oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(wzór załącznik nr 1 do Formularza Oferty) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Wykonawcy składają łącznie).
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca wykazać się musi posiadaniem wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania obejmującego
dostawę i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie części medycznej oraz administracyjnej wraz z
infrastrukturą sprzętową dla podmiotu leczniczego prowadzącego stacjonarną i ambulatoryjną działalność
leczniczą o wartości zadania nie mniejszej niż 1.000.000 zł, przy czym system informatyczny powinien
obejmować co najmniej: obsługę rejestracji pacjentów, izby przyjęć, oddziałów, apteki oraz zlecenia medyczne,
elektroniczny obieg dokumentów i integrację z laboratorium.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
usług i dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi i dostawy zostały wykonane. Pod pojęciem głównych usług i dostaw
Zamawiający rozumie usługi i dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
opisanego w pkt 7.1.2 (wzór załącznik nr 3 do Formularza Oferty);
b) do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi i dostawy (wykazane w wykazie, o którym
mowa powyżej) zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
— Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem wdrożeniowym, w skład
którego powinny wchodzić co najmniej cztery osoby posiadające określone kwalifikacje i doświadczenie, w
tym:
a) jedna osoba – kierownik projektu, posiadający certyfikat zarządzania projektami (np. IPMA, PMP, Prince 2
lub równoważny) lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności zarządzanie projektami. Kierownik
projektu powinien wykazać się również udziałem w realizacji minimum jednego zadania obejmującego
wdrożenie systemu informatycznego w zakresie części medycznej oraz administracyjnej wraz z infrastrukturą
sprzętową, na stanowisku kierownika projektu dla podmiotu leczniczego prowadzącego stacjonarną i
ambulatoryjną działalność leczniczą, o wartości wdrożenia co najmniej 1 000 000 PLN brutto;
b) co najmniej 3 specjalistów w zakresie wdrażania systemów informatycznych w zakresie części medycznej
– wymagania: udział w minimum jednym wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części medycznej
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i administracyjnej na stanowisku wdrożeniowca dla podmiotu leczniczego prowadzącego stacjonarną i
ambulatoryjną działalność leczniczą, o wartości wdrożenia co najmniej 400 000 PLN brutto.
Pod pojęciem wdrożeniowca Zamawiający rozumie dowolną osobę, która wykonywała prace informatyczne
mające na celu wdrożenie systemu informatycznego.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą:
— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie
wyłącznie osób, o których mowa powyżej w pkt 7.1.3.1.), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Formularz
Oferty,
— oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia – zawarte w załączniku nr 4 do Formularza Oferty
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
1.000.000 zł (jeden milion złotych).
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, które zostały określone w art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 2 do Formularza Oferty) (w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców osobno);
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp) (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z
Wykonawców osobno);
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji naczelnika
urzędu skarbowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców
osobno);
4. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie bądź rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymaniem w całości wykonanie decyzji oddziału Ubezpieczeń Społecznych –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców osobno);
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5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców osobno);
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców osobno);
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców osobno);
8. Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do
formularza oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy
z Wykonawców osobno);
9. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów od Wykonawcy:
— zaświadczenie że oferowane oprogramowanie zostało stworzone przez podmiot posiadający certyfikat
ISO 9001:2000 lub równoważny w zakresie projektowania i wykonywania systemów informatycznych
(zaświadczenie wydane przez podmiot uprawiony do kontroli/ niezależny podmiot zajmujący się
poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi),
— zaświadczenia, że oferowane oprogramowanie będzie wdrożone i serwisowane przez podmiot
posiadający certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny w zakresie odpowiednio wdrażania/serwisu systemów
informatycznych (zaświadczenie wydane przez podmiot uprawiony do kontroli/niezależny podmiot zajmującyo
się poświadczaniem zgodności – karty katalogowe,
— certyfikaty, wydruki z testów, itp.
10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
— Wypełniony „Formularz Oferty” wraz z wypełnionymi załącznikami (od 1 do 7).
— Potwierdzenie wniesienia wadium.
11. Zamawiający będzie wymagał prezentacji wybranych funkcjonalności systemu
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa: w punktach 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.6. niniejszej specyfikacji składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa: w punktach 9.2.5. i 9.2.7. niniejszej specyfikacji składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp.
10.10.2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.10. lit. a) i c) oraz 10.10.1. powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.10.
lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 10.10. i 10.10.1. zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis zamieszczony w punkcie 10.10.2. dotyczący terminów
ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi wykazać, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN (jeden milion
złotych).
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca wykazać się musi posiadaniem wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania obejmującego
dostawę i wdrożenie systemu informatycznego w zakresie części medycznej oraz administracyjnej wraz z
infrastrukturą sprzętową dla podmiotu leczniczego prowadzącego stacjonarną i ambulatoryjną działalność
leczniczą o wartości zadania nie mniejszej niż 1 000 000 PLN, przy czym system informatyczny powinien
obejmować co najmniej: obsługę rejestracji pacjentów, izby przyjęć, oddziałów, apteki oraz zlecenia medyczne,
elektroniczny obieg dokumentów i integrację z laboratorium.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
usług i dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi i dostawy zostały wykonane. Pod pojęciem głównych usług i dostaw
Zamawiający rozumie usługi i dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
opisanego w pkt 7.1.2 (wzór załącznik nr 3 do Formularza Oferty);
b) do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi i dostawy (wykazane w wykazie, o którym
mowa powyżej) zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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2.1. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem wdrożeniowym, w skład
którego powinny wchodzić co najmniej cztery osoby posiadające określone kwalifikacje i doświadczenie, w
tym:
a) jedna osoba - kierownik projektu, posiadający certyfikat zarządzania projektami (np. IPMA, PMP, Prince 2
lub równoważny) lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności zarządzanie projektami. Kierownik
projektu powinien wykazać się również udziałem w realizacji minimum jednego zadania obejmującego
wdrożenie systemu informatycznego w zakresie części medycznej oraz administracyjnej wraz z infrastrukturą
sprzętową, na stanowisku kierownika projektu dla podmiotu leczniczego prowadzącego stacjonarną i
ambulatoryjną działalność leczniczą, o wartości wdrożenia co najmniej 1 000 000 PLN brutto.
b) co najmniej trzech specjalistów w zakresie wdrażania systemów informatycznych w zakresie części
medycznej – wymagania: udział w minimum jednym wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie
części medycznej i administracyjnej na stanowisku wdrożeniowca dla podmiotu leczniczego prowadzącego
stacjonarną i ambulatoryjną działalność leczniczą, o wartości wdrożenia co najmniej 400 000 PLN brutto.
Pod pojęciem wdrożeniowca Zamawiający rozumie dowolną osobę, która wykonywała prace informatyczne
mające na celu wdrożenie systemu informatycznego.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą:
— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie
wyłącznie osób, o których mowa powyżej w pkt 7.1.3.1.), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Formularz
Oferty,
— oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia – zawarte w załączniku nr 4 do Formularza Oferty.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia). Waga 95
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 5

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne
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IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TZM/4/P/15

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.3.2015 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31.3.2015 - 10:15
Miejscowość:
Katowice.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot umowy realizowany jest w
ramach projektu „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez zakup i wdrożenie
elektronicznego systemu informatycznego dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach” –
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do
Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały
interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia; lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną; lub
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
zostało ono przesłane pisemnie,
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 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
zamawiającego – adres strony internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania
może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
11. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi
jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
14. Kopię odwołania zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) zamieści również na stronie internetowej - adres strony internetowej, jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
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15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystępuje.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu.
19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. 179 – art. 198g.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.2.2015

18/02/2015
S34
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12/12

