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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495631-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Trzebnica: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2017/S 239-495631

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Prusicka 53-55
Trzebnica
55-100
Polska
Tel.:  +48 713120920
E-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl 
Faks:  +48 713121498
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-trzebnica.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
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
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:
Dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania informatycznego wraz z
migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia ...
Numer referencyjny: PN/e-usługi/2017/3

II.1.2) Główny kod CPV
72000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
www.szpital-trzebnica.pl
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi
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1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz
oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala,
szkolenia dla personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-
usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. 2.Zamówienie podzielone jest na 2 części, zwane dalej
zadaniami: Zadanie 1: Zakup, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej (szczegółowy opis zawierają
załączniki nr 1, 1.1-1.3 do SIWZ), Zadanie 2: Zakup, instalacja i konfiguracja infrastruktury oprogramowania
informatycznego wraz z migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla
personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi (szczegółowy opis zawierają załączniki nr 2, 2.1-2.8 do
SIWZ).

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1: Zakup, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30236000
48219500
30216110
48820000
30233000
48900000
48920000
30232100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1: Zakup, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej.
Serwer- 4 szt;
Licencje systemów operacyjnych serwery- 4 szt;
Macierz- 2 szt;
Switch centralny- 1 szt;
Backup- 1 szt;
UTM/Firewall- 1 szt;
Router brzegowy- 1 szt;
Switch dystrybucyjny- 12 szt;
Kontroler do Wi-Fi- 2 szt;
Punkty dostępowe Wi-Fi Access Point- 30 szt;
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Zestaw komputerowy 1- 93 szt;
Zestaw komputerowy 2- 1 szt;
Zestaw komputerowy 3- 15 szt;
Licencje pakiet biurowy nr 1- 25 szt;
Licencje pakiet biurowy nr 2- 5 szt;
Licencje dostępowe klienckie dla systemów operacyjnych- 135 szt;
Oprogramowanie antywirusowe- 135 szt;
Urządzenie wielofunkcyjne mono- 25 szt;
Urządzenie wielofunkcyjne kolor- 3 szt;
Skaner dokumentów dla EDM (EOD)- 4 szt;
Infokiosk- 3 szt;
Czytnik kodów kreskowych- 20 szt;
Drukarka kodów kreskowych- 6 szt;
Zasilacz awaryjny UPS- 2 szt.
Szczegółowy opis zawierają załączniki nr 1, 1.1-1.3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.01-02-0072/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: do 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 60 %.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji – 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2: Zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawa
infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla personelu.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
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72263000
72265000
48612000
48800000
48814000
48180000
48440000
48450000
80511000
80533100
72212312

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 2: Zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawa
infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi
(szczegółowy opis zawierają załączniki nr 2, 2.1-2.8 do SIWZ). Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup, instalacja i konfiguracja oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych – zgodnie z
wymaganiami określonymi w załącznikach nr:
2.1 Opis oprogramowania - moduły
2.2 Opis licencji
2.3 Opis migracji danych
2.7 Wykaz funkcjonalności dodatkowych
2) wdrożenie e-usług publicznych: wewnątrzadministracyjnych (A2A), dla przedsiębiorców (A2B) i obywateli
(A2C)
3) dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala
4) szkolenia personelu Szpitala - zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2.4 do SIWZ
5) działania promujące e-usługi - zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2.5 do SIWZ
6) objęcie udzielonego zamówienia min. 12 miesięcznym okresem gwarancyjnego nadzoru autorskiego, na
warunkach określonych w zał. nr 2.6 do SIWZ
7) przyjęcie przez wykonawcę zamówienia innych zobowiązań, o których mowa w SIWZ, w szczególności we
wzorze umowy (załącznik nr 2.8 do SIWZ)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności dodatkowe / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu świadczenia usług gwarancyjnego nadzoru autorskiego / Waga:
21
Cena - Waga: 57

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 18/04/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.01-02-0072/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18.4.2018 r.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium nr 1: Cena brutto - 57 %.
Kryterium nr 2: Funkcjonalności dodatkowe – 22 %.
Kryterium nr 3: Przedłużenie okresu świadczenia usług gwarancyjnego nadzoru autorskiego - 21 %.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dot. Zadania 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wykazując że:
1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie ostatnich trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej dwa (2) zamówienia obejmujące dostawę i uruchomienie macierzy dyskowych o wartości nie mniejszej
niż 90 000,00 PLN brutto (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) – każde z zamówień.
2. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie ostatnich trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej dwa (2) zamówienia obejmujące dostawę i uruchomienie serwerów oraz backupów o wartości nie
mniejszej niż 130 000,00 PLN brutto (sto trzydzieści tysięcy złotych)– każde z zamówień.
3. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. serwerów posiadającą doświadczenie w
udziale w co najmniej dwóch (2) projektach, których przedmiotem była dostawa i instalacja serwerów o wartości
co najmniej 130 000,00 PLN. brutto (sto trzydzieści tysięcy złotych) każdy projekt,
b) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. macierzy posiadającą doświadczenie w
udziale w co najmniej dwóch (2) projektach, których przedmiotem była dostawa i instalacja macierzy o wartości
co najmniej 90 000, 00 PLN brutto (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każdy projekt.
Lub zamiast a) i b): co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. serwerów i macierzy
posiadającą doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch (2) projektach, których przedmiotem była dostawa
i instalacja serwerów i macierzy o wartości co najmniej 220 000,00 PLN. brutto (dwieście dwadzieścia tysięcy
złotych) każdy projekt,
Oraz.
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c) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. sieci posiadającą doświadczenie w udziale w
co najmniej dwóch (2) projektach, których przedmiotem była dostawa i instalacja urządzeń aktywnych o wartości
co najmniej 100 000,00 PLN. brutto (sto tysięcy złotych) każdy projekt.
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w JEDZ sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji w części IV.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dot. Zadania 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wykazując że:
1. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie ostatnich trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej jedno (1) zadanie obejmujące dostarczenie i wdrożenie w podmiocie leczniczym realizującym
świadczenia medyczne całodobowo w trybie nagłym i planowym gotowego systemu informatycznego informacji
medycznej klasy HIS (Hospital Information System) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto
(pięćset tysięcy złotych).
2. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie ostatnich trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jedno (1) zadanie obejmujące dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego ERP (Enterprise
Resource Planning) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto (czterysta tysięcy złotych).
3. dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, posiadającą umiejętności,
doświadczenie i praktyczną wiedzę ekspercką w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi
niezbędnymi do uzyskania certyfikatu PRINCE2 Foundation lub PMP (PMI) lub IPMA lub certyfikatu
równoważnego w zakresie zarządzania projektami teleinformatycznymi potwierdzone tymi dokumentami
lub innymi dokumentami wydanymi przez akredytowaną instytucję, które potwierdzają takie umiejętności jak
wymienione certyfikaty lub certyfikaty równoważne,
2) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Wdrażania systemu „A” posiadającą
doświadczenie w udziale w co najmniej jednym (1) projekcie, którego przedmiotem było wdrożenie systemu
informatycznego w zakresie części medycznej o wartości co najmniej 500 000,00 PLN. brutto (pięćset tysięcy
złotych).
3) co najmniej 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. Wdrażania systemu „B” posiadającą
doświadczenie w udziale w co najmniej jednym (1) projekcie, którego przedmiotem było wdrożenie systemu
informatycznego w zakresie części administracyjno-zarządczej o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto
(czterysta tysięcy złotych).
Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w JEDZ sekcji alfa w części IV i nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji w części IV.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, stanowią załączniki nr 1.3 i 2.8 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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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: 18/01/2018
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, Sala Audiowizualna (4
piętro).

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:
1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
Z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości dla poszczególnych zadań:
Zadanie 1: 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).
Zadanie 2: 25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia (zadanie 1 i 2) Wykonawca jest zobowiązany
wnieść wadium w wysokości: 45 000,00 PLN (czterdzieści pięć tysięcy złotych).
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 oraz
ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2017
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