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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45914-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
2019/S 021-045914

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
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: Tomasz Banas
E-mail: wzp@csioz.gov.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.csioz.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

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:
Świadczenie Usługi Asysty Technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A
Numer referencyjny: WZP.270.235.2018

II.1.2) Główny kod CPV
72514300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:wzp@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Świadczenie Usługi Asysty Technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.
2. W ramach świadczenia Usługi Asysty Technicznej wymagana jest:
a) aktualizacja Oprogramowania;
b) dostęp do nowych wersji Oprogramowania oraz poprawek;
c) dostęp do nowych sygnatur;
d) bezpłatne polskojęzyczne konsultacje telefoniczne oraz online.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 456 000.00 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
72591000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 2 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: 228 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień w zakresie zamówienia podstawowego oraz na warunkach na
jakich zostało udzielone zamówienie podstawowe. Wartość zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp maksymalnie wynosi 228 000,00 PLN netto.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 160
000,00 PLN brutto lub dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto każde obejmujące
swoim zakresem świadczenia usługi asysty technicznej oprogramowania.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

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. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej
umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we Wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 05/03/2019
Czas lokalny: 11:00

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
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Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Centrum Systemów Informacyjnych ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, POLSKA,
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale VIII SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 6 800,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy osiemset 00/100) przed upływem terminu
składania ofert.
II. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 8 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto
umowy.
III. W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6) - „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” - Zamawiający
informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.
IV. Warunki dotyczące Sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe zostały opisane w rozdziale
V.1.2.3 SIWZ.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VI SIWZ.
VI. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt 6 SIWZ.
VII. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois
5A, 00-184 Warszawa, POLSKA (dalej: „CSIOZ”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie
dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie
przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego CSIOZ informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, POLSKA, REGON:
001377706, NIP: 5251575309, skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP, e-mail:biuro@csioz.gov.pl 
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych,kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD CSIOZ, 00-184 Warszawa, ul. Stanisława
Dubois 5A, POLSKA; e-mail: iod@csioz.gov.pl 
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3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania
danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej CSIOZ. Przetwarzanie
tych danych jest niezbędne, aby CSIOZ mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.

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:
1. 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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 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:
28/01/2019
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