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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279168-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne,
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2017/S 136-279168

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa
00-184
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Chrostek
E-mail: wzp@csioz.gov.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.csioz.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.csioz.gov.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
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Wsparcie Zamawiającego w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych.
Numer referencyjny: WZP.270.98.2017

II.1.2) Główny kod CPV
72000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia: „Wsparcie Zamawiającego w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych”.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 11 372 000.00 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
72224000
72253200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

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: 5 686 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2018
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: tak
Opis opcji:
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5
ustawy PZP. Zakres opcji obejmuje:
1)Zadania wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych realizowane będą przez
Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego, w łącznym maksymalnym
wymiarze do 960 Roboczogodzin dla Developera rozwiązań Business Intelligence (SAS) oraz do 54.700
Roboczogodzin dla pozostałych specjalistów IT, którzy będą realizować przedmiot Umowy. Zamawiający
gwarantuje zlecenie Wykonawcy zadań mieszczących się w zakresie przedmiotu Umowy w wymiarze 160
Roboczogodzin dla Developera rozwiązań Business Intelligence (SAS) oraz 19.500 Roboczogodzin dla
pozostałych specjalistów IT, którzy będą realizować przedmiot Umowy. W ramach opcji Zamawiający przewiduje
wykorzystać maksymalnie 800 Roboczogodzin dla Developera rozwiązań Business Intelligence (SAS) oraz
35.200 Roboczogodzin dla pozostałych specjalistów IT, którzy będą realizować przedmiot Umowy (jednostka
rozliczeniowa Zlecenia równa 60 min pracy Wykonawcy).
2) Powiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji następuje poprzez udzielenie
Zlecenia, które będzie realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy. Zamawiający jest uprawniony zlecać
zamówienia opcjonalne podczas trwania Umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji.
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3) Zlecenie przez Zamawiającego zamówień opcjonalnych, o których mowa w § 1 Umowy, jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia
opcjonalnego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie finansowe w przypadku nie skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania w niepełnym zakresie.
4) Zamówienia opcjonalne mogą być zlecane, realizowane i rozliczane wyłącznie w terminie wykonania
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 Umowy.
5) Ponadto, w przypadku otrzymania w ciągu realizacji umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia środków
budżetowych przeznaczonych na realizacje przez Zamawiającego zadań statutowych (zgodnie z ust. 3 pkt. 2
Opisu Przedmiotu Zamówienia), Zamawiający może zlecić Wykonawcy około 160 Roboczogodzin na realizacje
przedmiotowych zadań przez Developera rozwiązań Business Intelligence (SAS) oraz 7.040 Roboczogodzin
przez pozostałych specjalistów IT. W przypadku nie otrzymania ww. środków cała pula roboczogodzin, które nie
są gwarantowane, tj. 800 Roboczogodzin dla Developera rozwiązań Business Intelligence (SAS) oraz 35.200
Roboczogodzin dla pozostałych specjalistów IT, może zostać w razie potrzeby przeznaczona na realizacje
zadań w ramach Platformy P2 oraz P4 „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie
zdrowia” (zgodnie z ust. 3 pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia).

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do
wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego.
Wartość zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, wynosi 5 686 000 PLN netto (6 993 780
PLN brutto).

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 opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej,
niż 800 000 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż kwota określona w rozdz. V
1.2.2 SIWZ.

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.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu



Dz.U./S S136
19/07/2017
279168-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 5

19/07/2017 S136
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 5

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

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: nie

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: 25/08/2017
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: 25/08/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Centrum Systemów Informacyjnych ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, piętro I,
pok. 132c.

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:
I. Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale VIII SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 170 000 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały opisane w rozdziale XV SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.



Dz.U./S S136
19/07/2017
279168-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 5

19/07/2017 S136
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 5

III. Warunki dotyczące Sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe zostały opisane w rozdziale
V.1.2.3 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP, jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2017
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