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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321516-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
2022/S 114-321516
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Krajowy numer identyfikacyjny: 000292209
Adres pocztowy: Juraszów 7/19
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
E-mail: dzp@lutycka.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lutycka.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.lutycka.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

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 i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożenia i szkolenia w ramach projektu
"Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych
Numer referencyjny: SZW/DZP/38/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
72211000 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożenia i szkolenia w ramach
projektu "Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn centralny oraz serwerownie w których zostanie zainstalowany sprzęt

II.2.4)

Opis zamówienia:
"Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożenia i szkolenia." w ramach
Projektu "Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu", realizowanego przez Szpital
Wojewódzki w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Krótka charakterystyka Projektu:
Projekt pn. "Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych
i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" jest realizowany przez
Szpital Wojewódzki w Poznaniu w partnerstwie z dwoma podmiotami leczniczymi tj. Wojewódzkim Szpitalem
Zespolonym w Lesznie oraz Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.
Przedmiotem projektu jest budowa dwóch elektronicznych usług tj. telewizyta pacjenta i telerehabilitacja
pacjenta wraz z niezbędnym doposażeniem środowiska informatycznego Szpitala w sprzęt, oprogramowanie
usług elektronicznych, systemowe i narzędziowe. Beneficjent zakłada, że w ramach Projektu zostaną zakupione
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wytworzenia ww. usług. Beneficjent przyjął
następujące rozwiązania techniczne, które planuje zastosować podczas realizacji Projektu:
1. Telewizyta pacjenta- telełączność (m. in. dźwięk, wideo, komunikaty tekstowe, przesyłanie plików) dla
realizacji odmiejscowienia dostępu pacjenta do świadczenia medycznego porady/konsultacji lekarskiej,
integracja z systemem informatycznym części medycznej (HIS) w zakresie dostępu do danych pacjenta,
wykazów lekarzy, grafików pracy lekarzy;
2. Telerehabilitacja pacjenta - telełączność (transmisja danych) dla prowadzonej obserwacji pacjenta
zakwalifikowanego do uzyskania świadczeń rehabilitacyjnych podczas sesji rehabilitacyjnej realizowanej poza
siedzibą Wnioskodawcy, indywidualne osobiste urządzenie monitorowania stanu zdrowia pacjenta (transmisja
bezprzewodowa Bluetooth) podczas odmiejscowionej sesji rehabilitacji, integracja z systemem informatycznym
części medycznej (HIS) w zakresie dostępu do danych medycznych pacjenta oraz elektronicznej dokumentacji
medycznej wytwarzanej przez teleusługi.
Projekt przewidziany został do realizacji w okresie od daty zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż do
dnia 23.12.2022 r. na dostawę, z zastrzeżeniem, że sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany w terminie nie
dłuższym niż 120 dni od dnia udzielenia zamówienia i 24 miesiące na utrzymanie, tj. Zamawiający ma tu na
myśli „abonament” na usługe transmisji danych która jest wykorzystywana do usług telerehabilitacji – chodzi
o czas na jaki Zamawiający kupuje abonament na transmisję komórkową do 30 zestawów do telerehabilitacji.
Sprzęt i usługi maja być dostarczone w terminie 120 dni nie później niż 23 grudnia a całość opłacana przez 24
miesiące.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji dla platformy wraz z usługami / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji (rozumiany jako potwierdzenie do zgłaszającego przyjęcia zgłoszenia
wraz z podaniem terminu usunięcia dysfu / Waga: 20
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:
dotacja z EFRR

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000.00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
w II etapie oceny badania ofert w którym Zamawiający żądać będzie przedstawienia dokumentów
wyszczególnionych w rozdziale 9 ust. 9.2 SWZ (na podstawie art. 126 ust. 1)

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
w II etapie oceny badania ofert w którym Zamawiający żądać będzie przedstawienia dokumentów
wyszczególnionych w rozdziale 9 ust. 9.2 SWZ (na podstawie art. 126 ust. 1)

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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
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IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 18/10/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2022
Czas lokalny: 10:00

4/4

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
Jednolity europejski dokument zamówienia
Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy)
Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ
Dowód wniesienia wadium
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy (dotyczy podmiotów zagranicznych)
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument (dotyczy podmiotów zagranicznych)
Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Wykaz dostaw lub usług - zgodnie z załacznikiem nr 5 do SWZ
Wykaz osób - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022
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