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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430036-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gołdap: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 190-430036
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
GoldMedica Sp. z o.o.
NIP 8471612824, REGON: 790243995
ul. Słoneczna 7
Gołdap
19-500
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bogdanowicz
Tel.: +48 876151376
E-mail: zamowieniaab@wp.pl
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: http://goldmedica.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://goldmedica.pl
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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi
Numer referencyjny: ZP 1/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wdrożenie usług e-zdrowia w budynkach szpitala GoldMedica
Sp. z o.o. zlokalizowanego w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, świadczącym usługi lecznictwa stacjonarnego,
ambulatoryjnego oraz podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.
2) Stworzenie możliwości prowadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej w formie
elektronicznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów przez GoldMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wdrożenie do działalności
zintegrowanego systemu teleinformatycznego modułów HIS i e-usług zdrowia w latach 2018-2019

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gołdap

II.2.4)

Opis zamówienia:
W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wdrożone następujące usługi oraz dostarczony sprzęt: a)
Moduł Izba Przyjęć; b) Moduł Oddział (do obsługi oddziałów szpitalnych); c) Moduł Gabinet; d) Moduł
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM (na każdego lekarza lub pielęgniarkę osobno); e) Moduł
archiwizacji EDM; f) Moduł do wyznaczania taryf dla Szpitali; g) Moduł Rehabilitacja; h) Moduł Obsługa etykiet
dla pacjentów(opaski); i) Moduł Apteka do zarządzania apteką oddziałową; j) Współpraca z urządzeniami
zewnętrznymi HL7 (Połączenie z Laboratorium); k) Moduł konfiguracyjny systemu teleinformatycznego; l) Moduł
Obchód lekarski (wersja tablet; m) Moduł Zarządzanie transportem medycznym; n) Moduł do wyznaczania
taryf (dla gabinetu lekarskiego); o) Moduł automatycznej weryfikacji uprawnień do świadczeń (eWUŚ); p)
Moduł obsługi skanera dokumentów; q) Moduł Rejestracja on-line; r) Moduł e-Recepta (możliwość wysłania
zapotrzebowania na leki-funkcja dla pacjenta; s) Moduł e-Dokumentacja (pacjent ma wgląd w swoją kartę
leczenia przez internet) t) Moduł pozwalający lekarzowi wystawiać recepty ze wskazaniem odpłatności, u)
Oprogramowanie do serwera; v) Serwer bazodanowy (wraz z gotową macierzą dyskową) w) Macierz dyskowa
do zewnętrznej dokumentacji medycznej (którą przynosi pacjent); x) Macierz dyskowa do archiwizacji bazy
danych oraz zewnętrznej dokumentacji medycznej; y) Skaner do szybkiego skanowania dokumentów (w tym
dokumentacji zewnętrznej); z) Stacja robocza wraz z systemem operacyjnym; aa) Monitor dla stacji roboczej
(spełniający wymogi BHP tj. regulacja wysokości, pochylenia, obrót) bb) UPS do serwera; cc) UPS do stacji
roboczych; dd) Drukarka laserowa (do gabinetu-skierowania,recepty, itd. I do rejestracji-potwierdzenie terminu
dla pacjenta); ee) Wykonanie sieci teletechnicznej (w tym ująłem router, switch, szafę serwerową które nie
koniecznie zależą do białej); ff) Usługa migracji bazy danych do nowego programu; gg) Usługa wdrożenia
programu - konfiguracja wydruków, operatorów itd.; hh) Usługa szkolenia personelu; ii) Usługa przygotowania/
konfiguracji serwera, macierzy dyskowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/01/2019
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia objęte jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, oś 3 – cyfrowy region, działanie 3.2 - Działanie 3.1 E-zdrowie.
Projekt pn. „Wdrożenie usług e-zdrowia w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi przyjętego do realizacji w wyniku
konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy) do dnia składania ofert

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:
c.1.1. co najmniej jednej usłudze polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu e – usługi składającej się
przynajmniej z 5 modułów.
Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1b JEDZ.
c.2.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej: jedną osobą wskazaną jako specjalistę ds.
wdrożeń, który brał udział jako specjalista ds. wdrożeń w co najmniej jednym projekcie o wartości co najmniej
500 000,00 PLN brutto, które obejmowały dostawę i wdrożenie e usługi.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 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.
Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 6 JEDZ.
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018
r. poz. 108, ze zm.):
1) osoby wyznaczonej do zarządzania projektem;
Z wyjątkiem przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy i wykonanie prac nie
będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na podstawie twz. „samozatrudnienia” z
uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym
fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa. Weryfikacja zatrudnienia prowadzona będzie w
oparciu o zapisy wzoru umowy

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.1.4)

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: tak

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: 09/11/2018
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 12:20
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego GoldMedica ul. Słoneczna 7; 19–500 Gołdap
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Komisja przetargowa
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:
Zamawiający przewiduje aneksowanie umowy zgodnie z przesłankami zawartymi we wzorze umowy.
Zamawiający przewiduje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa Pzp
Wykaz dokumentów:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu; Wstępna informacja zawarta zostanie w cz. IIIA JEDZ.
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu; Wstępna informacja zawarta zostanie w cz. III B JEDZ
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Wstępna informacja
zawarta zostanie w cz. III B JEDZ.
5) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
O których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445);
Wstępna informacja zawarta zostanie w cz. III B JEDZ.
7) 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;
8) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
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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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-582
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób
W przypadku skarżenia treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ. Zgodnie z art 182 ust. 2 Pzp odwołanie
takie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2018
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