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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Adres pocztowy: Sobieskiego 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-957
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Szner
E-mail: marias@ipin.edu.pl 
Tel.:  +48 224582623
Faks:  +48 224582546
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipin.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.ipin.edu.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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Naukowo Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i 
rozbudową systemu HIS oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury tech
Numer referencyjny: DZP/PN/25 /551/2020

II.1.2) Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:marias@ipin.edu.pl
www.ipin.edu.pl
https://www.ipin.edu.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i 
rozbudową systemu HIS oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48610000 Systemy baz danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

II.2.4) Opis zamówienia:
a) Zakup, dostawa i uruchomienie modułów oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej.
b) Platforma świadczenia e-usług.
c) Udzielenie bezterminowej (nieograniczonej w czasie) bez ograniczeń terytorialnych licencji na sieciowe 
użytkowanie zaoferowanego oprogramowania aplikacyjnego wraz z gwarancją.
d) Integrację oferowanego oprogramowania w części medycznej z systemami posiadanym przez 
Zamawiającego.
e) Przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych oraz e-learningowych dla użytkowników i administratorów.
f) Objęcie dostarczanego oprogramowania aplikacyjnego gwarancyjnym nadzorem autorskim przez okres co 
najmniej 36 miesięcy. Zasady świadczenia gwarancyjnego nadzoru autorskiego opisano w Załączniku nr 4 / 
istotne postanowienia umowy / do SIWZ.
g) Dostarczenie licencji oprogramowania bazodanowego
Zamawiający nie dopuszcza wymiany posiadanego systemu HIS.

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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: 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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PN. „WPROWADZENIE 
NOWOCZESNYCH E-USŁUG W PODMIOTACH LECZNICZYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA 
ZDROWIA”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

II.2.4) Opis zamówienia:
Modernizacja platformy sprzętowej (serwery, macierz, przełącznik zasobowy, laptopy 2, oprogramowanie 
do wirtualizacji, oprogramowanie do backupu, przełącznik rdzeniowy, konsola zarządzania środowiskiem 
wirtualnym)

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

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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: 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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PN. 
„WPROWADZENIE NOWOCZESNYCH E-USŁUG W PODMIOTACH LECZNICZYCH NADZOROWANYCH 
PRZEZ MINISTRA ZDROWIA”.

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
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
– niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub 
inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
Pakiet 1 - 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
Pakiet 2 - 1.000.000,00 . Zł (słownie: jeden milion złotych

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) Pakiet 1
- minimum 2 dostawy, których przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz e-usług i ich integracja z HIS, o wartości co najmniej 700 000,00 
zł, każda, potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie
oraz, że dysponuje lub będzie dysponował osobami lub zespołem projektowym, w skład, którego wchodzić 
będzie:
1) Kierownik Wdrożenia – 1 osoba, spełniająca łącznie następujące warunki: wykształcenie wyższe, 
posiadająca certyfikat zarządzania projektami, np. Prince 2 lub inny równoważny wydany przez niezależną 
jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów, lub posiadająca ukończone studia podyplomowe 
w zakresie zarządzania projektami lub zarządzania IT w przedsiębiorstwie, która uczestniczyła w minimum 
trzech wdrożeniach zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS w jednostce ochrony zdrowia; z co 
najmniej 5-letnim doświadczeniem. Kierownik Wdrożenia musi być dostępny dla Zamawiającego na każdym 
etapie zamówienia,
2) Wdrożeniowiec – minimum 4 osoby z których każda z co najmniej 3-letnim doświadczeniem wdrożeniowym 
oraz doświadczeniem w udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych wdrażających systemy HIS i 
EDM w jednostce ochrony zdrowia,
3) Specjalista ds. bazy danych – minimum 1 osoba z wykształceniem wyższym i co najmniej 3-letnim 
doświadczeniem w administrowaniu bazą danych oraz dostrajania (tuningu) i silnika bazy danych dla 
oferowanego systemu HIS.
b) Pakiet 2
- minimum 2 dostawy, których przedmiotem była dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego 
obejmującego min. serwery, stacje robocze, sprzęt sieciowy i sprzęt peryferyjny o wartości co najmniej 1.000 
000,00 zł każda, potwierdzone dowodami, że zamówienie to zostało wykonane należycie
oraz, że dysponuje lub będzie dysponował osobami lub zespołem projektowym, w skład, którego wchodzić 
będzie:
Architekt infrastruktury i Bezpieczeństwa IT – 1 osoba, spełniający łącznie następujące warunki: wykształcenie 
wyższe; minimum 5 lat doświadczenia w analizie i projektowaniu infrastruktury systemów informatycznych 
obejmujących łącznie minimum: infrastrukturę elektryczną serwerowni, infrastrukturę teletechniczną serwerowni, 
sieć LAN/WAN, systemy serwerowe i przechowywania danych (storage).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Pakiet I
Etap I –Wykonanie analizy przedwdrożeniowej dla systemów HIS, EDM, e-Usług Nie później niż 30 dni od daty 
podpisania umowy
Etap II – dostarczenie oprogramowania w części medycznej i e-Usług Nie później niż 30 dni od daty podpisania 
umowy
ETAP III – dostarczenie oprogramowania motoru bazy danych Nie później niż: 30 dni od daty podpisania umowy
Etap IV – Wdrożenie oprogramowania w części medycznej Nie później niż: 90 dni od daty podpisania umowy
Etap V – Testy i odbiór końcowy Nie później niż do 26 lutego 2021 roku
Pakiet II
Etap I – dostawa i instalacja Nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy
Etap II – konfiguracja, testy i uruchomienie Nie później niż 45 dni od daty podpisania umowy
Etap III – instruktaż dla administratorów Nie później niż: 60 dni od daty podpisania umowy
Etap IV – odbiór przedmiotu Zamówienia Do 10 dni od daty zakończenia Etapu III

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: 01/09/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 01/09/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
siedziba zamawiającego

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
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Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium w kwocie:
Pakiet 1 - 11.000,00 zł -
Pakiet 2 - 12.500.,00 zł
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy p.z.p. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 180 ust. 5 ustawy p.z.p. ,zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli przesłane zostały w inny sposób. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia publikacji ogłoszenia Dz..Urz .U. E lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej,

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2020

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

