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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494585-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2021/S 191-494585
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000630161
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-913
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Wolnicka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Tel.: +48 126229413
Faks: +48 126444756
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-propublico.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-propublico.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
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Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego
systemu informatycznego HIS oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM
Numer referencyjny: ZP/21/2021
II.1.2)

Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego
systemu informatycznego HIS oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego
systemu informatycznego HIS
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 Usługi szkoleniowe
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego
systemu informatycznego HIS.
Zakres przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1. Dostawa licencji oprogramowania HIS wraz z wdrożeniem zgodnie z parametrami określonymi w
Załączniku Nr 1 do SWZ.
Rozbudowa funkcjonalności posiadanego modułu Bloku Operacyjnego o możliwość współpracy i wymiany
danych z innymi modułami ZSI. Zapewnienie 60 miesięcy gwarancji i nadzoru autorskiego wraz z serwisem
technicznym;
Dostawa licencji i wdrożenie e-usług. Zapewnienie 60 miesięcy gwarancji i nadzoru autorskiego wraz z
serwisem technicznym;
Dostawa licencji na interfejs integracyjny z zewnętrznymi systemami wraz z wdrożeniem. Zapewnienie 60
miesięcy gwarancji i nadzoru autorskiego wraz z serwisem technicznym;
Prace uzupełniające i dostosowawcze w zakresie bazy danych.
Dostawę licencji oprogramowania HIS wraz z wdrożeniem i uruchomieniem należy wykonać w terminie do 4
miesięcy od daty zawarcia umowy (vide kryteria oceny ofert).
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedłoży:
- analizę przedwdrożeniową i
- wstępny harmonogram realizacji projektu (do akceptacji Zamawiającego).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.02.01.05-12-0228/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000.00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
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72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 Usługi szkoleniowe
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM.
Zakres przedmiotu zamówienia:
Zadanie 2. Integracja z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej MSIM zgodnie z wymaganiami
określonymi w Załączniku Nr 1 do SWZ.
Integracja z MSIM
Zapewnienie 60 miesięcy gwarancji i nadzoru autorskiego wraz z serwisem technicznym.
Integrację z Platformą Regionalną należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od daty wykonania Platformy po
stronie regionalnej lub do 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru w/w prac, w przypadku gdyby część
regionalna została wykonana przed ukończeniem wdrażania i uruchamiania systemów lokalnych (vide kryteria
oceny ofert).
Wykonawca w terminie:
- 14 dni od podpisania umowy z Regionalną Platformą MSIM przedłoży analizę przedwdrożeniową i
- 30 dni od podpisania umowy z Regionalną Platformą MSIM przedłoży wstępny harmonogram realizacji
projektu do akceptacji Zamawiającego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.02.01.05-12-0228/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 500.00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej i zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
Dla grupy 1:
1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w
obszarze e-usług w działalności leczniczej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a. Kierownik projektu - 1 osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
doświadczenie w ostatnich 3 latach w roli Kierownika Projektu - w zakresie zarządzania projektami
informatycznymi rozumiane jako udział w tym czasie w co najmniej jednym projekcie informatycznym
obejmującym wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie szpitalnego systemu informacyjnego w
części klinicznej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto;
b. Specjalista w zakresie wdrażania systemów medycznych - minimum 1 osoba, posiadająca w ostatnich
3 latach doświadczenie wdrożeniowe rozumiane jako udział w realizacji minimum jednego projektu
informatycznego obejmującego wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego e-usługi w działalności leczniczej o
wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
c. Specjalista ds. Baz Danych - minimum 1 osoba, posiadająca w ostatnich 3 latach doświadczenie
wdrożeniowe rozumiane jako udział w realizacji minimum jednego projektu informatycznego w zakresie
administrowania/migracji/strojenia baz danych.
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej ze wskazanych powyżej funkcji.
Dla grupy 2:
1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej jedno zamówienie,, którego przedmiotem była integracja po stronie podmiotu lokalnego o wartości co
najmniej 200 000 zł brutto z systemem regionalnym co najmniej w zakresie uruchomienia usług:
- Elektroniczna rejestracja pacjentów
- Udostępnianie Elektronicznego Rekordu Pacjenta
- Wymiana elektronicznych informacji medycznych (EDM) pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej
2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a. Kierownik projektu - 1 osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
doświadczenie w ostatnich 3 latach w roli Kierownika Projektu - w zakresie zarządzania projektami
informatycznymi rozumiane jako udział w tym czasie w co najmniej jednym projekcie informatycznym
obejmujący wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie szpitalnego systemu informacyjnego w części
klinicznej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto;
b. Programista (minimum 2 osoby) - posiadający każdy:
doświadczenie w ostatnich 3 latach potwierdzone udziałem w minimum 2 projektach informatycznych na
stanowisku programisty w zakresie integracji systemów medycznych.
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej ze wskazanych powyżej funkcji.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
szczegółowe warunki zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2021
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: 31/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:00

6/8

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
A. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
1.Jednolity europejski dokument zamówienia
2.Wzór oferty na dostawy
3.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
4.Oświadczenie Wykonawcy z art. 117 ust.4 ustawy Pzp o podziale zadań pomiędzy współwykonawców
B.Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
1.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
2.Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
3.Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru
Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 108 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem
4.Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS
lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
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przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów
(z pkt B/3 i 4), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.
6.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
7.Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
8.Wykaz dostaw
9.Wykaz osób
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 pkt 1-6 , art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15,
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.
4. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona
oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język
polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski
poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania
odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w
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postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 7. Pisma w formie pisemnej wnosi się za
pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
9. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
10. Odwołanie wnosi się:
— 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
— 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec
treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
12. Odwołanie w innych przypadkach 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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2021
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