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Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
2019/S 210-513681
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Lisowski
E-mail: dzp@lpr.com.pl
Tel.: +48 222299931
Faks: +48 222299933

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lpr.com.pl
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można
uzyskać pod adresem: www.lpr.com.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://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania aplikacji
systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD
PRM)
Numer referencyjny: ZP/9/X/2019

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

72250000
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

II.1.6)

Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania aplikacji
systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD
PRM)

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.2)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2)
II.2.1)

72230000
72260000

Kod NUTS: PL

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i
zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy kody źródłowe Oprogramowania Aplikacyjnego
SWD PRM oraz wszelką niezbędną dokumentację, których jest właścicielem, na
pisemny wniosek Wykonawcy, po podpisaniu przedłożonej przez Zamawiającego
klauzuli poufności (wzór wniosku wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).
4. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania przeprowadzony
został dialog techniczny. 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-technicznego6/#post-content
5. 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”.
6. Zamawiający informuje, że świadczenie usług w zakresie rozszerzenia
funkcjonalności już istniejących Modułów (szczegółowe wymagania zostały określone
w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik
Nr 2 do SIWZ) w tym:
1) Modułu Dyspozytora;
2) Modułu ZRM;
3) Modułu Analityka;
4) Modułu Administratora,
Stanowić będzie prawo opcji.
Zamawiający zastrzega, iż Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem
Zamawiającego, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w
przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji i nie udzielenia
Zlecenia dotyczącego zamówienia opcjonalnego.
Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia opcjonalnego zostały
określone w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe godziny na usługi rekonfiguracyjne / Waga:
20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
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II.2.6)
II.2.7)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający informuje, że świadczenie usług w zakresie rozszerzenia
funkcjonalności już istniejących Modułów (szczegółowe wymagania zostały określone
w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ) w tym:
1) Modułu Dyspozytora;
2) Modułu ZRM;
3) Modułu Analityka;
4) Modułu Administratora,
Stanowić będzie prawo opcji.

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

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
II.2.14)

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej
dwa zamówienia o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każde lub jedno
zamówienie
O wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem
budowę i wdrożenie systemu informatycznego oraz świadczenie usługi utrzymania
infrastruktury techniczno-systemowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli jeden z Wykonawców
spełnia go samodzielnie.
W przypadku usług będących w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości usługi
należy odnieść do wartości części usługi zrealizowanej do upływu terminu składania
ofert. Przez usługę należy rozumieć zawartą umowę.
b. Dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej 8 osób zdolnych do
wykonania zamówienia, w tym:
b.1) co najmniej jedną osobą, która posiada minimum pięcioletnie doświadczenie
zawodowe
W zakresie kierowania projektami informatycznymi, prowadzenia wdrożeń i kontroli
jakości projektów informatycznych;
b.2) co najmniej dwiema osobami, które posiadają minimum trzyletnie doświadczenie
zawodowe w zakresie analizy wymagań i projektowania systemów informatycznych i
baz danych;
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b.3) co najmniej dwiema osobami, które posiadają minimum trzyletnie doświadczenie
zawodowe w zakresie tworzenia oprogramowania aplikacyjnego;
b.4) co najmniej dwiema osobami, które posiadają minimum trzyletnie doświadczenie
zawodowe w zakresie testowania i wdrażania systemów informatycznych;
b.5) co najmniej jedną osobą, która posiada minimum trzyletnie doświadczenie
zawodowe
W zakresie zarządzania, utrzymania, konfiguracji i wsparcia w zakresie eksploatacji
systemów informatycznych.
Dla każdego z punktów od b.1) do b.5) wskazane powinny być inne osoby.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania spełnienia ww. warunku poprzez
wskazanie tej samej osoby dla dwóch lub więcej różnych pozycji od b.1) do b.5).

III.2.2)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Informacje dotyczące określonego zawodu
Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

III.1.5)
III.2)
III.2.1)

1. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach i w zakresie
określonym w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
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)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)
IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/12/2019
Czas lokalny: 12:30

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Warunki otwarcia ofert

Data: 02/12/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa,
pokój 111, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2022 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)
VI.4.1)

Informacje dodatkowe:
Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

VI.5)

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w
wysokości: 200 000,00 PLN.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.
3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.
4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert.
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2019
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