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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213848-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Obwody elektryczne
2017/S 106-213848

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
Tochtermana 1
Punkt kontaktowy: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom
Osoba do kontaktów: Wojciech Marek Puton
26-600 Radom
Polska
Tel.:  +48 483626389
E-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl 
Faks:  +48 483624847
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pogotowie.radom.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:
Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Radomskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Radomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:pogotowie@pogotowie.radom.pl
www.pogotowie.radom.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba
zamawiającego:
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu, ul. Tochtermana 1,
26-600 Radom.
Kod NUTS PL,PL128

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
Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla
pacjentów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31681300, 45314320, 45311000, 48820000, 48814000, 48761000, 48710000, 48600000, 51600000

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:
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 500 000 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
Rozpoczęcie 1.9.2017. Zakończenie 31.5.2018

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
75 000.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na wartość co najmniej 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać w zakresie zdolności zawodowej, że jest
zdolny do wykonania zamówienia, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a. jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości
minimum 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), którego przedmiotem była:
— dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego obejmującego min. serwery, stacje robocze i
sprzęt peryferyjny,
— dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność Stacji Pogotowia
Ratunkowego lub Szpitala w części medycznej (HIS) obejmującej m.in. rozliczenia z płatnikami (w tym NFZ),
ruch chorych, przychodnię, zlecenia, aptekę, e-Usługi
— dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność Stacji
Pogotowia Ratunkowego lub Szpitala w części administracyjnej, obejmującego swoim zakresem m.in. finanse i
księgowość, majątek trwały, gospodarka magazynowa, zakupy, sprzedaż, kadry i płace, planowanie i rozliczanie
czasu pracy.
b. jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla jednostki sektora publicznego o wartości
minimum 400 000 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych), którego przedmiotem była:
— dostawa i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze elektroniczną skrzynką podawczą oraz
integracją z systemem ERP
c. jedno zamówienie, rozumiane jako jedna umowa, zrealizowane dla Stacji Pogotowia Ratunkowego, o
wartości minimum 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych), którego przedmiotem była:
— dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego
— dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność Stacji Pogotowia
Ratunkowego w części administracyjnej, obejmującego swoim zakresem m.in. finanse i księgowość, majątek
trwały, gospodarka magazynowa, zakupy, sprzedaż, kadry i płace, rozliczanie czasu pracy kierowców i środków
transportu medycznego
Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanego zamówienia, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację
zamówienia, ze szczegółowym wskazaniem zakresów funkcjonalnych potwierdzających spełnienie warunku
udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza jedynie wykazywanie zamówień ostatecznie zakończonych
i odebranych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i odbiorców wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował osobami/
zespołem projektowym, w skład, którego wchodzić będzie:
d. Kierownik Projektu – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe, posiadający
certyfikat zarządzania projektami np. Prince II lub inny równoważny, wydany przez niezależną jednostkę
akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, który uczestniczył w m. in. jednym wdrożeniu
zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS na stanowisku Kierownika Projektu w jednostce ochrony
zdrowia; z co najmniej 2-letnim doświadczeniem;
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e. Architekt – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania
lub informatyki lub telekomunikacji; minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu i nadzorowaniu wdrożeń
systemów informatycznych uczestnicząca w co najmniej 3 zakończonych projektach;
f. Wdrożeniowiec – min. 6 osób, spełniających łącznie następujące warunki: co najmniej 2-letnie doświadczenie
wdrożeniowe, gwarantujące realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób
powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym
wdrożenia systemu ZSI w jednostce ochrony zdrowia;
g. Programista – min. 6 osób, spełniających łącznie następujące warunki: doświadczenie w tworzeniu i rozwoju
oprogramowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, zapewniającym możliwość modyfikacji
wdrożonego systemu w zależności od potrzeb Zamawiającego i zapewniającego rozwój systemu, z co najmniej
3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach
wdrożenia.

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. Waga 40
2. Funkcjonalności dodatkowe systemu. Waga 20
3. Powszechności stosowania oferowanego Systemu ZSI w podmiotach leczniczych. Waga 20
4. Opis koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RSPR- 1 UE/PN/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.7.2017 - 11:00

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
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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: 14.7.2017 - 11:30
Miejscowość:
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, pok nr 6 ( Parter)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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): "Informatyzacja Radomskiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
wraz z wdrożeniem e -usług dla pacjentów"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
w ramach Osi Priorytetowej II ,,Wzrost e- potencjału Mazowsza" Działania 2.1 " E – usługi" Poddziałania 2.1.1
"E- usługi dla Mazowsza".

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują
środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.6.2017
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