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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316500-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzeg: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 138-316500

Powiat Brzeski, Robotnicza 20, Starostwo Powiatowe, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, BIP: http://
powiat.brzeski.opolski.sisco.info, Osoba do kontaktów: sprawach procedury przetargowej:Aleksandra

Kurpiel, Brzeg 49-300, Polska. Tel.:  +48 774447921. Faks:  +48 774447938. E-mail: a.kurpiel@brzeg-powiat.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.6.2018, 2018/S 119-271840)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:48000000, 48814000, 48180000, 72263000, 72265000, 72268000, 72267000, 80500000, 48612000, 48822000,
48821000, 48823000, 48825000, 30232110, 30216130, 30213000
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Systemy informacji medycznej
Pakiety oprogramowania medycznego
Usługi wdrażania oprogramowania
Usługi konfiguracji oprogramowania
Usługi dostawy oprogramowania
Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
Usługi szkoleniowe
System zarządzania bazą danych
Serwery komputerowe
Serwery sieciowe
Serwery plików
Serwery WWW
Drukarki laserowe
Czytniki kodu kreskowego
Komputery osobiste
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
8. Warunki stawiane Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej)ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa, które należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wzór - Załącznik nr 1a do SIWZ) wraz z JEDZ.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy oprogramowania wraz z serwisem
do szpitala gdzie każda w zakresie funkcjonalnym obejmowała co najmniej:Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział,
Statystyka), Rejestracje poradni, Aptekę, Apteczkę oddziałową, Zlecenia medyczne, Rozliczenia z płatnikami, Gruper,
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Laboratorium (dopuszczalna integracja), Portal Internetowy e-Pacjent - Rejestracja przez WWW, pracującego w oparciu o
jeden motor bazy danych, przy czym łączna wartość niniejszych zamówień nie może być mniejsza niż 1 500 000,00 PLN/
brutto i co najmniej jedno z nich obejmowało Blok Operacyjny, Blok Porodowy, oraz
C2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia(wykształcenia,
doświadczenia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności)
Wśród osób, które będą wykonywać zamówienie muszą znajdować się:
a) jeden kierownik projektu z wykształceniem wyższym i posiadanym certyfikatem zarządzania projektami np.(IPMA,
PMP, Prince 2 lub równoważnym) posiadający:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− minimum dwuletnie doświadczenie we wdrażaniu HIS, RIS/PACS dla sektora ochrony zdrowia na stanowisku
wdrożeniowca,
b) co najmniej 3 konsultantów posiadających:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− min. roczne doświadczenie we wdrażaniu HIS, RIS/PACS dla sektora ochrony zdrowia na stanowisku wdrożeniowca,
c) jedna osoba z uprawnieniami w zakresie administracji bazy danych dostarczanej w ramach niniejszego postępowania z
potwierdzonym certyfikatem,
d) specjalista ds. serwerowni (1 osoba) posiadająca:
− wykształcenie wyższe techniczne,
− doświadczenie (udział) w minimum 2 zamówieniach obejmujących wykonanie lub modernizację/ adaptację
pomieszczenia serwerowni o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto, zawierającym co najmniej następujące
elementy tj.
Dostawę, konfigurację i uruchomienie aktywnych urządzeń sieciowych oraz sprzętu i kabli telekomunikacyjnych,
e) specjalista w zakresie konfiguracji i uruchomienia sprzętu informatycznego (minimum 3 osoby)posiadające:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− doświadczenie (udział) w minimum 2 dostawach, konfiguracji i uruchomieniu sprzętu informatycznego (co najmniej:
serwer, macierz dyskową oraz stacje komputerowe) na stanowisku wdrożeniowca.
Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (Załącznik nr 5 do SIWZ),
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b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(Załącznik nr 6 do SIWZ),
c) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy
(Załącznik nr 7 do SIWZ).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.8.2018 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
1.8.2018 (10:10)
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
8. Warunki stawiane Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa (wzór - Załącznik nr 1a do SIWZ) i dołączone do oferty.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy oprogramowania wraz z serwisem
do szpitala gdzie każda w zakresie funkcjonalnym obejmowała co najmniej:Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział,
Statystyka), Rejestracje poradni, Aptekę, Apteczkę oddziałową, Zlecenia medyczne, Rozliczenia z płatnikami, Gruper,
Laboratorium (dopuszczalna integracja), Portal Internetowy e-Pacjent - Rejestracja przez WWW, pracującego w oparciu o
jeden motor bazy danych, przy czym łączna wartość niniejszych zamówień nie może być mniejsza niż 1 500 000,00 PLN/
brutto i co najmniej jedno z nich obejmowało Blok Operacyjny, Blok Porodowy, oraz
C2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia(wykształcenia,
doświadczenia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności)
Wśród osób, które będą wykonywać zamówienie muszą znajdować się:
a) jeden kierownik projektu z wykształceniem wyższym i posiadanym certyfikatem zarządzania projektami np.(IPMA,
PMP, Prince 2 lub równoważnym) posiadający:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− minimum dwuletnie doświadczenie we wdrażaniu HIS, RIS/PACS dla sektora ochrony zdrowia na stanowisku
wdrożeniowca,
b) co najmniej 3 konsultantów posiadających:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− min. roczne doświadczenie we wdrażaniu HIS lub RIS/PACS dla sektora ochrony zdrowia na stanowisku
wdrożeniowca,
c) jedna osoba z uprawnieniami w zakresie administracji bazy danych dostarczanej w ramach niniejszego postępowania z
potwierdzonym certyfikatem,
d) specjalista ds. serwerowni (1 osoba) posiadająca:
− wykształcenie wyższe techniczne,
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− doświadczenie (udział) w minimum 2 zamówieniach obejmujących wykonanie lub modernizację/ adaptację
pomieszczenia serwerowni o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto, zawierającym co najmniej następujące
elementy tj.
Dostawę, konfigurację i uruchomienie aktywnych urządzeń sieciowych oraz sprzętu i kabli telekomunikacyjnych,
e) specjalista w zakresie konfiguracji i uruchomienia sprzętu informatycznego (minimum 3 osoby)posiadające:
− wykształcenie wyższe magisterskie,
− doświadczenie (udział) w minimum 2 dostawach, konfiguracji i uruchomieniu sprzętu informatycznego (co najmniej:
serwer, macierz dyskową oraz stacje komputerowe) na stanowisku wdrożeniowca.
Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (Załącznik nr 5 do SIWZ),
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(Załącznik nr 6 do SIWZ),
c) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy
(Załącznik nr 7 do SIWZ).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.8.2018 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
8.8.2018 (10:00)


