
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

18-09-2018

Termin składania ofert

26-09-2018

Numer ogłoszenia

1137753

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Urząd Gminy Baranów ul. Rynek 14, 24-104 Baranów -
sekretariat do dnia 26 września 2018 r. godz. 10:00.
Kopertę należy zaadresować: Urząd Gminy Baranów ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, z dopiskiem:
„Oferta – Dostawa oprogramowania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Baranowie” oraz „Nie otwierać przed 26 września 2018 r. godz. 10:15”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Michna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 883 40 27

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Baranowie.
2. Ogóle warunki licencjonowania dostarczonych systemów informatycznych:
1) Licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Baranowie.
2) Oferowane licencje muszą pozwalać na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przepisami prawa.
3) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do rozbudowy, zwiększenia ilości
serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia danych na osobny serwer aplikacji, osobny
serwer plików.
4) Licencja na oprogramowanie nie może w żaden sposób ograniczać sposobu pracy użytkowników
końcowych (np. praca w sieci LAN, praca zdalna poprzez Internet).
5) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii
bezpieczeństwa oprogramowania w ilości, którą uzna za stosowną.
6) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji użytkowania
oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów
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podstawowych.
7) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania
na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia).
8) Licencja musi umożliwiać Zamawiającemu wykorzystanie systemu w przypadku nieopłacania opłat
serwisowych, opieki autorskiej oraz innych pokrewnych opłat w okresie objętym licencją.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Baranów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na
Dostawę oprogramowania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie,
objętego projektem nr RPLU.02.01.00-06—0027/17 pn. „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Baranowie.
2. Ogóle warunki licencjonowania dostarczonych systemów informatycznych:
1) Licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Baranowie.
2) Oferowane licencje muszą pozwalać na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przepisami prawa.
3) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do rozbudowy, zwiększenia ilości
serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia danych na osobny serwer aplikacji, osobny
serwer plików.
4) Licencja na oprogramowanie nie może w żaden sposób ograniczać sposobu pracy użytkowników
końcowych (np. praca w sieci LAN, praca zdalna poprzez Internet).
5) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii
bezpieczeństwa oprogramowania w ilości, którą uzna za stosowną.
6) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji użytkowania
oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów
podstawowych.
7) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania
na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia).
8) Licencja musi umożliwiać Zamawiającemu wykorzystanie systemu w przypadku nieopłacania opłat
serwisowych, opieki autorskiej oraz innych pokrewnych opłat w okresie objętym licencją.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.
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Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2018 r.

Załączniki

Zapytanie + załączniki

Pytania i wyjaśnienia

wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego
Zał. 8 wzór umowy po zmianach z dn. 24.09.2018 r.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku.

Wiedza i doświadczenie

Warunek dotyczący wykonania należycie co najmniej 3 zadań polegających na dostawie i wdrożeniu
systemów informatycznych o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda.
Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw (stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek dotyczący dysponowania co najmniej:
a) jedną osobą na stanowisku Szefa Zespołu Wdrożeniowego – posiadającą min. 3-letnie doświadczenie
w kierowaniu zespołem wdrożeniowców;
b) dwiema osobami na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych – posiadających min.
3-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób.
Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu osób (stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania
ofertowego), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/p...

3 z 6



zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu
zamówienia, w następujących przypadkach:
1. strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych,
2. wprowadzenia na rynek nowej wersji Oprogramowania składającego się na Przedmiot Umowy,
Zamawiający dopuszcza zmianę wersji Oprogramowania składającego się na Przedmiot Umowy pod
warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,
3. zakończenia wytwarzania Oprogramowania składającego się na Przedmiot Umowy lub wycofania ich z
produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę
polegającą na dostarczeniu zastępczego Oprogramowania odpowiadającego Przedmiotowi Umowy o
parametrach spełniających wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla Przedmiotu Umowy,
4. zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku
Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza
zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi
zmianami prawa,
5. ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Oprogramowania składającego się na
Przedmiot Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu Umowy polegającą na
zastąpieniu Oprogramowania składającego się na Przedmiot Umowy innym zastępczym
Oprogramowaniem, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w zapytaniu ofertowym dla
Przedmiotu Umowy, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem
wad;
a) wystąpienia siły wyższej.
2. W przypadkach, w których zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1-5 lub przepisami prawa możliwe
jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej
zmiany terminu realizacji, w szczególności:
1) konieczność zmiany terminu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu
prawidłowego wykonania Umowy.
3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych
kontaktowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2),
2) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3),
3) wypełniony wykaz dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
4) dowody określające czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
5) wypełniony wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
6) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego),
7) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego),
8) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
których mowa w ust. 1 i 2,
10) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 i ust. 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,
11) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy
dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert są:
cena ofertowa o wadze 100% (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 1 formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.
3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
C = ---------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej

4. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród
nieodrzuconych ofert.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w
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szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARANOWIE

Adres

Długa 26

24-105 Baranów

lubelskie , puławski

Numer telefonu

818834001

Fax

818834001

NIP

7162349908

Tytuł projektu

Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Numer projektu

RPLU.02.01.00-06-0027/17-00
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