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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304799-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: System telekomunikacyjny
2019/S 125-304799
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Księżycowa 5
Warszawa
01-934
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Biela
Tel.: +48 222299931
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Faks: +48 222299933
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lpr.com.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.lpr.com.pl/pl/category/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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:
Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego
Numer referencyjny: ZP/7/VI/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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32524000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Budowa niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictw Medycznego, dalej PZŁ SWD PRM.

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
32523000
32522000
51340000
30233000
32581000
32580000
48900000
72000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictw Medycznego, dalej PZŁ SWD PRM.
Obecnie System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) współdzieli
środowisko Podsystemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ) z Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania
Ratunkowego (SI CPR), który jest logicznym modułem architektury SI CPR i zlokalizowany jest w Podstawowym
Ośrodku Krajowym (POK) oraz w Ośrodkach Regionalnych CPR. Obecnym przeznaczeniem PZŁ jest obsługa
w warstwie telekomunikacyjnej łączności głosowej w ramach przyjęcia zgłoszenia na numer alarmowy 112
997, przyjmowanie zgłoszeń głosowych napływających do systemu kanałami telekomunikacyjnymi, głosowej
komunikacji wewnętrznej pomiędzy Operatorami, Koordynatorami oraz Dyspozytorami służb ratownictwa oraz
rejestracja i archiwizacja zapisów rozmów głosowych. PZŁ łącznie z Podsystemem Przyjmowania Zgłoszeń
(PPZ), który jest modułem SI CPR i realizuje zadania przyjęcia, obsługi zgłoszeń i zdarzeń. W połączeniu z
Podsystemem Monitorowania zgłoszeń PZŁ uczestniczy w realizacji procesów monitorowania stanu obsługi
zgłoszeń i koordynacji działań jednostek CPR i służb ratownictwa.
Celem zamówienie jest budowa niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ
SWD PRM) na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie z numeru alarmowego 999, głosowej
komunikacji wewnętrznej oraz integracja łączności radiowej, która jest wykorzystywana w województwach z PZŁ
SWD PRM. Przedmiot postępowania został podzielony na 2 główne zadania.
Pierwsze zadanie przedmiotowego postępowania obejmuje budowę niezależnego Podsystemu Zintegrowanej
Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie na numer
alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy dyspozytorem medycznym a operatorem
numerów alarmowych, wojewódzkimi koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami innych
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służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacja pomiędzy dyspozytorami
medycznymi w DM oraz rejestracja i archiwizacja zapisów rozmów głosowych.
Drugim zadaniem przedmiotowego postępowania jest integracja istniejących systemów łączności radiowej,
która jest wykorzystywana w województwach z wybudowanym w zadaniu pierwszym PZŁ SWD PRM.
Rezultatem realizacji zamówienia będzie zapewnienie:
1) obsługi zgłoszeń głosowych kierowanych na numer alarmowy 999 do DM;
2) możliwości rejestrowania wszystkich rozmów prowadzonych pomiędzy osobą zgłaszającą a dyspozytorem
medycznym oraz komunikacji wewnętrznej, w tym łączności radiowej;
3) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy PZŁ SWD PRM a SWD PRM dla potrzeb procesu przydzielania
zgłoszeń telefonicznych i formatek zdarzeń do obsługi poszczególnych stanowisk dyspozytorów medycznych;
4) dostarczenie rozwiązania pozwalającego na zapewnienie ciągłej dostępności usług niezbędnych do
prawidłowego przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach w warunkach Błędu
Urządzeń, Oprogramowania lub Infrastruktury technicznej PZŁ SWD PRM umieszczonej w OK działających w
trybie asynchronicznym lub synchronicznym;
5) integracja obecnie działających rozwiązań łączności radiowej z systemem powstałym w ramach zadania
pierwszego postępowania na Podsystemem Zintegrowanej Łączności.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zastosowanie rozwiązań Infrastruktury HCI / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 Zamawiający informuje, że przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia.

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
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co
najmniej jedno (1) zamówienie (dostawę)* polegające na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu systemu
telekomunikacyjnego, którego wartość zamówienia wynosiła co najmniej 3 000 000 PLN netto.
* - przez dostawę należy rozumieć zrealizowaną umowę
Zamawiający żąda Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania Istotnych Zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
przypadkach określonych w § 18 Istotnych Postanowień 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: 05/08/2019
Czas lokalny: 12:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 03/10/2019
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Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, pokój nr 111, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Karolina Biela

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:
Zamawiający informuje, że na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego przeprowadził dialog techniczny w rozumieniu art. 31a uPzp.
W celu wykonania obowiązku przewidzianego w art. 31d uPzp Zamawiający informuje, iż udostępnił na swojej
stronie internetowej (pod adresem: https://www.lpr.com.pl/pl/informacja-o-wszczeciu-dialogu-technicznego-5/
#post-content):
1) informacje i materiały jakie przekazał uczestnikom dialogu technicznego,
2) informacje uzyskane w trakcie i wyniku przeprowadzonego dialogu technicznego.
Uwaga: Wykonawca, który brał udział w dialogu technicznym składając ofertę w niniejszym postępowaniu
zobowiązany jest uwzględnić ww. fakt przy wypełnianiu formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia w części III sekcji C „bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia”
Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 6.8.2019 r. do godz. 12:30 w wysokości: 130 000,00 PLN
Forma wpłaty wadium:
1) Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu, płatne na konto 36 1130 1017 0020 1459 3620 0008 w banku BGK S.A.,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 110).
Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat
oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców znajdują się w par. 9 i 10 SIWZ.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w
postępowaniu:
1) Wykaz dostaw wykonanych,
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 9 ust. 2 pkt 2), 3) i 10) oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6),
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
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3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
określonych w § 9 ust. 3 pkt 1),
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w § 9 ust. 3 pkt 5) i 6),
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w § 9 ust. 3 pkt 7),
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2019
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