Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.przychodnia-wisnicz.pl

Nowy Wiśnicz: DOSTAWA OPROGRAMWANIA WSPIERAJĄCEGO
PRACĘ PODMIOTU LECZNICZEGO
Numer ogłoszenia: 17499 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym
Wiśniczu , ul. Podzamcze 4, 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, tel. 14 612 87 92, faks 14 612
87 92.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.przychodnia-wisnicz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OPROGRAMWANIA
WSPIERAJĄCEGO PRACĘ PODMIOTU LECZNICZEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa systemów
informatycznych wspierających pracę podmiotu leczniczego , w tym: a. Dostawa Zintegrowanego
Systemu Informatycznego wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo, pozwalającymi
na użytkowanie systemu, umożliwiające jednoczesną pracę minimum 27 użytkowników bez
ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników, spełniającego wymagania funkcjonalne i
pozafunkcjonalne określone w Załączniku nr 1 do siwz; b. Przeniesienie aktualnie użytkowanych
przez zamawiającego baz danych i kolejek oczekujących do wdrażanego systemu HIS
(Zamawiający wymaga aby dane rozliczeniowe w zakresie komunikacji z Narodowym Funduszem
Zdrowia
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Informatycznego w taki sposób, aby za ich pomocą można było w pełni dokonywać korekt z danych
historycznych. W celu przeniesienia danych Zamawiający udostępni system Mediqus oraz wysłane
do NFZ raporty); c. Dostawa silników bazy danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma
działać
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oprogramowania; d. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na
sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego; e. Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi w/w
oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego, systemowego. Termin
dostawy i wdrożenia oprogramowania: 1. Etap I Etap będzie trwał maksymalnie 10 dni od daty
podpisania umowy i będzie obejmował następujące elementy: - wykonanie i przedstawienie
Zamawiającemu do akceptacji Analizy Przedwdrożeniowej, - dostawa licencji HIS, - dostawa
oprogramowania realizującego funkcje bazy danych, 2. Etap 2 Instalacja i wdrożenie Medycznego
Systemu Informatycznego do 30 dni od dnia ostatecznej akceptacji analizy przedwdrożeniowej
przez Strony w zakresie funkcji określonych jako wymagane na etapie instalacji oprogramowania.
Zakres prac w tym etapie obejmuje: - instalację, wdrożenie, konfigurację i uruchomienie
oprogramowania na zasobach sprzętowych dostarczanych w ramach postępowania, - przeniesienie
baz danych, kolejek oczekujących i danych rozliczeniowych w zakresie komunikacji z NFZ; parametryzację modułów Oprogramowania Aplikacyjnego celem dostosowania ich do specyfiki
Zamawiającego, - szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego z obsługi dostarczanego
oprogramowania. 3. Etap 3 Produkcyjna eksploatacja systemu pod stałym nadzorem Wykonawcy 30 dni od daty zakończenia Etapu 2. Na koniec tego etapu wymagane jest dostarczenie i
uruchomienie wszystkich funkcjonalności, które są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. 4. Dostawa i instalacja aktualizacji systemu: 4 lata od dnia zawarcia umowy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.80.00-1, 72.26.30.00-6, 72.26.50.00-0,
80.53.31.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie;

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - według ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ. 2.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu (pełnomocnictwo do
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia; - Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem
zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a innymi instytucjami, które na
podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; - Gdy zaistnieje przerwa w

realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności działania siły
wyższej, wywołane przez czynniki zewnętrzne, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie
zobowiązań. Strony zobowiązuję się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania
przedmiotu zamówienia o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.przychodnia-wisnicz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny
Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 - 720 Nowy
Wiśnicz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 - 720 Nowy Wiśnicz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: ZAKUP FINANSOWANY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
INFORMATYZACJA

SAMODZIELNEGO

PUBLICZNEGO

GMINNEGO

ZAKŁADU

OPIEKI

ZDROWOTNEJ W NOWYM WIŚNICZU WRAZ Z WDROŻENIEM NOWYCH USŁUG W RAMACH
MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013, OŚ
PRIORYTETOWA 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY,
DZIAŁANIE 1.2 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

