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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.dzieciecyszpital.pl 

 

Kraków: Dostawa oprogramowania - elektronicznego obiegu dokumentów medycznych, 

wraz z wdrożeniem i szkoleniem użytkowników 

Numer ogłoszenia: 187875 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika , 

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4110833, 4211344, 4211186, faks 

012 4213765. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.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 oprogramowania - 

elektronicznego obiegu dokumentów medycznych, wraz z wdrożeniem i szkoleniem 

użytkowników. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest sprzedaż, dostarczenia oprogramowania - elektronicznego obiegu 

dokumentów medycznych, wraz z wdrożeniem i szkoleniem użytkowników. 2. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B oraz 2 do SIWZ/załącznik nr 1 oraz 2 

do umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na oprogramowanie, która 

nie może być krótsza niż 12 miesięcy. 4. Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać 

funkcjonalność co najmniej taką jak opisaną w załączniku nr 2 do SWIZ. 5. Zamawiający 

wymaga aby dostarczone oprogramowanie było kompletne do zastosowania zgodnie z 

przeznaczeniem i do jego uruchomienia i użytkowania nie było potrzebne żadne dodatkowe 

http://www.dzieciecyszpital.pl/
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oprogramowanie poza dostarczonym w wyniku realizacji niniejszego zamówienia. 6. 

Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność systemu poprzez bezpłatne usuwanie awarii i 

błędów w oprogramowaniu przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia, 

bezpłatne dostarczanie nowych, zgodnych technologicznie wersji elementów systemu 

informatycznego, które powstają w związku ze zmianami w przepisach i normach, które 

system wykorzystuje lub, na których opiera swoje założenia funkcjonalne. 7. Ilekroć w opisie 

przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający 

ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w 

treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia 

spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje 

rozwiązania lepsze niż opisywane. 8. Ponadto Wykonawca dostarczy dokumentację 

dostarczonych systemów w wersji elektronicznej pozwalającą Zamawiającemu na 

samodzielne uczenie się obsługi oprogramowania. 9. Zamawiający obecnie posiada i użytkuje 

system informatyczny: HIS (Hospital Information System). W przypadku Szpitala jest to 

system Infomedica produkcji Asseco Poland SA (obejmujący Ruch Chorych, Lecznictwo 

Otwarte, Zakażenia, Aptekę, Apteczki Oddziałowe, Rozliczenia NFZ, Sprzedaż Usług 

medycznych, Kalkulacja Kosztów Leczenia). LIS - W przypadku Szpitala jest to system 

Infomedica produkcji Asseco Poland SA (obejmujący laboratorium analityczne i 

mikrobiologiczne wraz z kontrola jakości). RIS - W przypadku Szpitala jest to system Orion 

produkcji TMS-Soft SA (obejmujący Pracownie Obrazowe Szpitala). Baza danych systemu 

HIS Infomedica firmy Asseco Poland SA pracuje na oprogramowaniu Oracle 11g SE One 

(wersja bazy: 11.2.0.1, 64 bit) na serwerze IBM Serwer X3650 M3 zamontowany w szafie 

RACK, procesor Intel Xeon 6Cx5650 *2, RAM 24GB, HDD 146GB 2.5 SFF 15K *12 w 

RAID 10. Zamawiający wymaga aby dostarczone funkcjonalności WEB, MOBILNA oraz 

DOKUMENTACJI FORMULARZOWEJ były w pełni zintegrowane z posiadanym 

systemem HIS. Zamawiający wymaga aby możliwa była jednoczesna praca w systemie 

Infomedica oraz funkcjonalnościach WEB i MOBILNA dostarczanych w ramach niniejszego 

zamówienia. Dane wprowadzone w systemie InfoMedica oraz dostarczonych 

funkcjonalnościach WEB i MOBILNA mają być automatycznie dostępne w pełnym zakresie 

w każdym z nich. Zamawiający wymaga aby pozostałe oprogramowanie dostarczone w 

ramach niniejszego zamówienia zostało zintegrowane z posiadanym systemem HIS. 

Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie w ramach niniejszego postępowania 

zostało zintegrowane w zakresie przesyłania zleceń i odbioru wyników z systemami HIS, LIS, 

RIS i PACS posiadanymi przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby dostarczone w 

ramach postępowania oprogramowanie oraz system LIS posiadany przez Zamawiającego 

zostały zintegrowane z dostarczanym repozytorium dokumentów. Zamawiający wymaga aby 

dostarczone w ramach realizacji umowy oprogramowanie umożliwiało zapis całości 

wytwarzanej w szpitalu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej zgodnie z 

obowiązującym przepisami prawa. 10. Serwery, macierz dyskowa - komputery o dużej mocy 

obliczeniowej przeznaczone do obsługi oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia, 

zastaną zakupione w ramach postępowania przetargowego DZP.272-28/13. Opis 

postępowania jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: 
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www.dzieciecyszpital.pl 11. Dostawa wdrożenie, szkolenie powinny zostać zrealizowana w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.18.00.00-3. 

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: Zakończenie: 

28.02.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 2 

000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 

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 określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunku. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu 

składania oferta, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał w ramach odrębnych umów co najmniej dwie dostawy 

odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegające na 

dostawie oprogramowania do obsługi szpitala zawierającego repozytorium 

dokumentów, każda o wartości minimalnej brutto: 100 000,00 złotych 
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 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunku. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunku. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 złotych. 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 

lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie dostaw co najmniej dwóch 

dostaw odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostawie 

oprogramowania do obsługi szpitala zawierającego repozytorium dokumentów, 

każda o wartości minimalnej brutto: 100 000,00 złotych.; 
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 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 
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 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

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 

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: a) zmian 

korzystnych dla Zamawiającego; b) zmiany terminu realizacji niniejszej umowy na skutek 

przesunięcia w realizacji umowy będącej wynikiem procedury przetargowej nr DZP.272-

28/13. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 

Kraków. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 24.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 Kraków. 

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: 2.3. Zamówienie stanowi realizację Projektu: Wdrożenie 

elektronicznego systemu obiegu dokumentów medycznych oraz elektronicznego systemu 

dostępu do usług medycznych dla pacjenta w WSSD w Krakowie 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 

 

 


