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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567565-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
2018/S 247-567565
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu
ul. Kościuszki 2
Opole
45-062
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Pawlik
E-mail: przetargi@zozcentrum.pl
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozcentrum.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" w Opolu
ul.L. Waryńskiego 30
Opole
45-047
Polska
E-mail: sekretariat@srodmiescie.opole.pl
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srodmiescie.opole.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze" w Opolu
ul. Licealna 18
Opole
45-714
Polska
E-mail: iwoda@vp.pl
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozzaodrze.opole.pl
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I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zozcentrum.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://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „Centrum”, SPZOZ
„Śródmieście”, SPZOZ „Zaodrze” w Opolu” (Oprogramowanie)

II.1.2)

Główny kod CPV
48900000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:
a) Część 1 – opracowanie i wdrożenie e-Portalu (e-zdrowie) wraz z uruchomieniem e-usług poprzez dostawę
i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi on–line wraz z rozbudową oprogramowania
medycznego w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1B do SIWZ.
b) Część 2 – zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia
e-usług, poprzez dostawę dedykowanego sprzętu przetwarzającego dane, zgodnie z opisem w Załączniku nr
1A do SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „ Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych
dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „Centrum”, SPZOZ „Śródmieście”, SPZOZ „Zaodrze” w Opolu”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 688 851.40 PLN

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
48180000
48820000
72000000
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72212215
72263000
72268000
32420000
48000000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5
Kod NUTS: PL52
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:
a) Część 1 – opracowanie i wdrożenie e-Portalu (e-zdrowie) wraz z uruchomieniem e-usług poprzez dostawę
i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi on–line wraz z rozbudową oprogramowania
medycznego w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1B do SIWZ.
b) Część 2 – zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia
e-usług, poprzez dostawę dedykowanego sprzętu przetwarzającego dane, zgodnie z opisem w Załączniku nr
1A do SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „ Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych
dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „Centrum”, SPZOZ „Śródmieście”, SPZOZ „Zaodrze” w Opolu”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 688 851.40 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.10.03.00-16-0003/17-00, Tytuł projektu:Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki
wdrożeniu e-usług w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
03/01/2019

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

22/12/2018
S247
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/5

Dz.U./S S247
22/12/2018
567565-2018-PL

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy

4/5

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1- 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy takie jak wysokość wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz inne
istotne postanowienia umowy zostaną określone w dokumentach postępowania.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
03/01/2019

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2018

22/12/2018
S247
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/5

