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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95595-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Usługi opracowywania oprogramowania medycznego
2021/S 038-095595
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej
Adres pocztowy: ul. Gładkie 1
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
E-mail: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl
Tel.: +48 182015045
Faks: +48 182014632
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalodrodzenie.pl
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:
Zakup oprogramowania typu HIS
Numer referencyjny: : A.ZP-271-16/20

II.1.2)

Główny kod CPV
72212180 Usługi opracowywania oprogramowania medycznego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie nowej
wersji oprogramowania typu HIS oraz oprogramowania bazodanowego (silnika) niezbędnego do jego działania,
migracja podstawowych danych z używanego przez Zamawiającego oprogramowania typu HIS (Optimed firmy
Comarch Healthcare SA), integracja z działającym u Zamawiającego oprogramowaniem innych producentów
poprzez standard HL7 CDA oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego
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i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i przeszkolenie
pracowników.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 608 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
48610000 Systemy baz danych
48611000 Pakiety oprogramowania dla baz danych
48613000 Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)
72212211 Usługi opracowywania oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
72212610 Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych
72224100 Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
48814000 Systemy informacji medycznej
48814100 System informacji pielęgniarskiej
48814200 System podawania leków i zarządzania pacjentami
48814300 System zarządzania salami operacyjnymi
48814500 System zarządzania na podstawie akt pacjentów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie nowej
wersji oprogramowania typu HIS oraz oprogramowania bazodanowego (silnika) niezbędnego do jego działania,
migracja podstawowych danych z używanego przez Zamawiającego oprogramowania typu HIS (Optimed firmy
Comarch Healthcare SA), integracja z działającym u Zamawiającego oprogramowaniem innych producentów
poprzez standard HL7 CDA oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego
i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wdrożenie i przeszkolenie
pracowników.
2. Oferowany system ma być zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295), ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 702), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1398), ustawy z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186); ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w
sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 941), rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu
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jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w
sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń
ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności dostawa i wdrożenie systemu, będzie odbywało się w
czynnym szpitalu, tym samym musi ono przebiegać w sposób nie zakłócający pracy szpitala, w szczególności
nie zakłócający dostępu do funkcjonujących systemów komputerowych, baz danych, łączy internetowych i
telekomunikacyjnych itp. Prace muszą być prowadzone w sposób nie kolidujący z działalnością leczniczą
Zamawiającego, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów szpitala.
4. Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie danych osobowych, wymagane jest
zawarcie przez Wykonawcę umowy o powierzenie danych, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od daty zakupu (data
protokołu zdawczo-odbiorczego).
1) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług wsparcia, na które składać się będą świadczenia
gwarancyjne, świadczenie asysty technicznej oraz pozostałe świadczenia związane z utrzymaniem systemu.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy, bezawaryjność i pełną funkcjonalność systemu
poprzez bezpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu, bazie danych i we wszystkich systemach
operacyjnych, 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, przez okres udzielonej gwarancji licząc od daty protokołu odbioru
końcowego.
6. Zamawiający wymaga, aby w okresie wykonywania zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia
mające na celu koordynację projektu, nadzór nad terminowym wykonaniem poszczególnych etapów projektu,
nadzór nad pracą pozostałych pracowników Wykonawcy oraz okresowe sprawozdania na temat postępu prac,
polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) wykonywała osoba/osoby – koordynator projektu, zatrudniony przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność systemu / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

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:
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski system
informacji medycznej (MSIM)” w ramach 2 osi Cyfrowa małopolska, działanie 2.1 e-Administracja i otwarte
zasoby, poddziałanie 2.1.5 e-Usługi w ochronie zdrowia.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 207-504198

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
09/02/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comarch Healthcare Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 39A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 724 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 608 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 863 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/02/2021
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