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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13771-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2018/S 008-013771

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Wręczycki
Tel.:  +48 713689585
E-mail: dzp@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689583
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.dco.com.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług informatycznych w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramow.,
serwisu sprzętu komp., obsługą sieci telekom.oraz wspomaganiem administrowania systemem medycznym
Numer referencyjny: ZP/PN/3/18/II/AW

II.1.2) Główny kod CPV
72000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:dzp@dco.com.pl
www.dco.com.pl
www.dco.com.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usług informatycznych w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania,
serwisu sprzętu komputerowego, obsługą sieci telekomunikacyjnej oraz wspomaganiem administrowania
systemem medycznym wraz z najmem pomieszczenia w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w filiach w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5 i w Jeleniej Górze przy ul.
Ogińskiego 6.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług informatycznych w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania,
serwisu sprzętu komputerowego, obsługą sieci telekomunikacyjnej oraz wspomaganiem administrowania
systemem medycznym wraz z najmem pomieszczenia w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii
we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w filiach w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5 i w Jeleniej Górze przy ul.
Ogińskiego 6.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonaną usługę naprawy / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Luty 2020.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
a) Doświadczenie rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej:
Dwa zamówienia, każda trwająca nie krócej niż 12 miesięcy i każda wartością nie mniejszą niż 400 000,00 PLN
netto.
Ww. zamówienie referencyjne obejmowało wszystkie poniższe usługi:
— serwisu komputerów i drukarek,
— administrowania siecią komputerową opartą na rozwiązaniach firmy HP składającą się minimum z 20
urządzeń tej firmy,
— administrowania serwerami w technologii BLADE HP (minimum 2 klatki HP Blade),
— administrowania siecią SAN i redundantną macierzą dyskową HP EVA,
— zarządzania systemem VMware vSphere składającym się minimum z 2 klastrów,
— zarządzania systemem Impax6 PACS,
— zarządzanie systemem HP MAS (Medical Archive Solution),
— zarządzanie centralą telefoniczną Alcatel OmniPCX Enterprise.
Wszystkie wymienione wymagania muszą być wykonane w podobnym szpitalu tj. Szpitalu zatrudniającym
minimum 900 osób, posiadającym minimum 450 komputerów, minimum 2 redundantne serwerownie i minimum
16 serwerów fizycznych.
b) kwalifikacje i doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie
niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. Zamawiający wymaga zespołu składającego się z minimum 4 osób,
które muszą posiadać co najmniej doświadczenie w zakresie wykonywania usług niżej wymienionych oraz
muszą znać przepisy dotyczące polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Przy czym zamawiający
wymaga, aby osoby te były zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymagane funkcje:
B1) Kierownik zespołu: o kwalifikacjach i doświadczeniu:
— doświadczenie minimum 10 lat w zarządzaniu projektami informatycznymi w jednostkach służby zdrowia z
czego minimum 5 w jednym szpitalu,
— doświadczenie w kierowaniu minimum 1 projektem wdrożenia systemu HP MAS (Medical Archive Solution)
wraz z systemem PACS IMPAX6 firmy AGFA na platformie VMWARE vSphere,
— Doświadczenie w kierowaniu minimum 1 projektem wdrożenia systemu HP BLADE, sieci SAN, Systemu
VMWARE vSphere oraz macierzy EVA,
— doświadczenie minimum 5 lat w zakresie technologii związanych z gromadzeniem oraz przetwarzaniem
medycznych danych obrazowych w systemach klasy PACS,
— Wiedza i doświadczenie w zakresie zaawansowanej konfiguracji urządzeń i sieci LAN/WAN.
B2) Starszy administrator systemów serwerowych i sieci teletechnicznej: o kwalifikacjach i doświadczeniu:
— minimum 10 letnie doświadczenie w podobnych jednostkach służby zdrowia z czego minimum 2 lata w jednej
jednostce,
— minimum 10-letnie doświadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprzętu komputerowego,
— minimum roczne doświadczenie w obsłudze urządzeń typu UTM,
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— wiedza i doświadczenie minimum 5-letnie w zakresie technologii związanych z gromadzeniem oraz
przetwarzaniem medycznych danych obrazowych w systemach klasy PACS,
— wiedza i doświadczenie w zakresie zaawansowanej konfiguracji urządzeń i sieci LAN/WAN.
B3) Administrator systemów serwerowych i sieci teletechnicznej: o kwalifikacjach i doświadczeniu:
— minimum roczne doświadczenie w podobnych jednostkach służby zdrowia z czego minimum 1 rok w jednej
jednostce,
— minimum roczne doświadczenie w diagnozowaniu i naprawie sprzętu komputerowego,
— minimum roczne doświadczenie w obsłudze urządzeń typu UTM,
— wiedza i doświadczenie w zakresie zaawansowanej konfiguracji urządzeń i sieci LAN/WAN,
— minimum 2-letnie doświadczenie w administracji następującymi systemami: Windows Server, Windows, Dos.
B4) Serwisant: o kwalifikacjach i doświadczeniu:
— minimum roczne doświadczenie w obsłudze urządzeń typu UTM.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz - załącznik nr 6 do SIWZ -wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty w tym oświadczenie wykonawcy.
1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
według formularza - zał. nr 5 do SIWZ
2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy, według formularza - zał. nr 5 do SIWZ

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:
Zgodnie ze wzorem umowy - zał. nr 4 i 4a do SIWZ.

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2018
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: 20/02/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III piętro, sala
konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Styczeń 2020.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wadium 20 00,00 PLN. Zamawiający wymaga, aby minimum 2 osoby z zespołu b1) - b4) przebywały w
siedzibie Zmawiającego we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w dni robocze przez minimum 7 godzin w
godzinach od 7:30 do 15:00.
Zamawiający wymaga, aby obsługę zgłoszeń awarii występujących po godzinie 15:00 realizowali członkowie
wymienionego w ofercie zespołu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2018


