„Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”
znak sprawy: ZP 10/2016

Pismo Zamawiającego w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie Przetargu Nieograniczonego,
oznaczonego przez Zamawiającego znakiem: ZP 10/2016
Przedmiot zamówienia stanowi: Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe
Miasto nad Pilicą.
MODYFIKACJA SIWZ
Było:
 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:

Kryterium

Waga

Liczba możliwych do uzyskania
punktów

Cena (C)

60%

60

Deklarowany okres gwarancji

30%

30

Cena brutto 12 miesięcznego
Serwisu Pogwarancyjnego
Systemu ZS

10%

10

1. W kryterium cena (C) – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór:
C = Cmin / Cx x 60
gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty w tym kryterium,
C min – najniższa cena w tym kryterium spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
C x – cena badanej oferty.

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie
trzeciej i następnych cyfr po przecinku, trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą
brane pod uwagę.

Zasady oceny kryterium Nr 2: Deklarowany okres gwarancji
Za każdy dodatkowy rok (12 m-cy) zadeklarowanej gwarancji powyżej 36 m-cy
Wykonawca otrzyma 5 punktów.
W przypadku zadeklarowania okresu większego niż 4 lata (48 m-cy) Wykonawca
otrzyma 15 punktów w tym kryterium.
Za okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 30 punktów w tym kryterium.
Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w ramach
kryterium Nr 2 Deklarowany okres gwarancji (G) wynosi 30 punkty.
2.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach kryteriów Nr 1,
Nr 2, Nr 3.
Zamawiający w kryterium Nr 3 „Cena brutto 12 miesięcznego Serwisu
Pogwarancyjnego Systemu ZSI” będzie oceniał oferty zamówienia przyznając
punkty wg wzoru:
CSP min
CSP = --------------- x 10 pkt
CSP i (badanej oferty
Gdzie:
CSP Ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena brutto 12 miesięcznego
Serwisu Pogwarancyjnego Systemu ZSI”
CSP min
Najniższa pośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; CSP i „Cena
brutto 12 miesięcznego Serwisu Pogwarancyjnego Systemu ZSI” oferty „i” Oferty
badanej oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikających z działania matematycznego.
Zaproponowana cena Serwisu Pogwarancyjnego musi zawierać wszystkie koszty
związane z utrzymaniem systemu informatycznego na zasadach i warunkach jak w
okresie gwarancji. Tak jak w przypadku gwarancji Wykonawca swoim serwisem
obejmuje wszystkie elementy dostarczanego systemu ZSI wraz z środowiskiem
bazodanowym, oprogramowaniem dodatkowym z którym system ZSI współpracuje
lub wykorzystuje ,na takich samych warunkach jak w czasie gwarancji. Zamawiający
będzie weryfikował zaproponowana cenę. W tym celu Wykonawca złoży wraz z ofertą
listę podmiotów porównywalnych z jednostką Zamawiającego, to znaczy
posiadających nie mniej niż taką samą ilość łóżek zgodnie z rejestrem podmiotów
leczniczych prowadzonym przez CSIOZ, gdzie świadczy takie usługi pogwarancyjne,
z ich zakresem oraz ceną. Wzór listy podmiotów który złoży wykonawca znajduje się
jako załącznik nr 12. Jeżeli zaoferowana cena będzie niższa lub wyższa o 20% od
średniej ceny z wykazu usług którą Wykonawca załączył w załączniku nr 12,
Zamawiający wymaga szczegółowej kalkulacji zaoferowanej ceny. Zamawiający
zastrzega że na podstawie publikowanych w Biuletynach Publicznych wyników
postepowań lub bezpośrednio w Podmiocie Leczniczym będzie weryfikował cenę

Wykonawcy na takie usługi. W przypadku gdy Wykonawca nie świadczy takich
usług i nie może przedłożyć takich przykładów Zamawiający oczekuje od Wykonawcy
złożenia szczegółowego kosztorysu takiej usługi. Kosztorys musi zawierać koszt pracy
poszczególnych pracowników jak i zespołów np. programistycznych, koszt
amortyzacji sprzętu, narzutów ,koszty administracyjne, koszty transportu, itp.
Koszty serwisu pogwarancyjnego nie mogą być skalkulowane w cenę samej dostawy
w toczącym się postepowaniu, ani nie mogą być przenoszone na inne podmioty.
Koszty serwisu muszą odzwierciedlać rzeczywisty koszt takiej usługi.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium
Nr 3 Cena brutto 12 miesięcznego Serwisu Pogwarancyjnego Systemu ZSI wynosi 10.

Winno być:
 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:

Kryterium

Waga

Liczba możliwych do uzyskania
punktów

Cena (C)

50%

50

Deklarowany okres gwarancji

30%

30

Funkcjonalność dodatkowych
systemów

20%

20

3. W kryterium cena (C) – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór:
C = Cmin / Cx x 60
gdzie:
C – ilość punktów badanej oferty w tym kryterium,
C min – najniższa cena w tym kryterium spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
C x – cena badanej oferty.

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie
trzeciej i następnych cyfr po przecinku, trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą
brane pod uwagę.
Zasady oceny kryterium Nr 2: Deklarowany okres gwarancji
Za każdy dodatkowy rok (12 m-cy) zadeklarowanej gwarancji powyżej 36 m-cy
Wykonawca otrzyma 5 punktów.

W przypadku zadeklarowania okresu większego niż 4 lata (48 m-cy) Wykonawca
otrzyma 15 punktów w tym kryterium.
Za okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 30 punktów w tym kryterium.
Maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w ramach
kryterium Nr 2 Deklarowany okres gwarancji (G) wynosi 30 punkty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość
(sumę) punktów w ramach kryteriów Nr 1, Nr 2, Nr 3.


W kryterium funkcjonalności dodatkowych Systemu (F) – dla obliczenia
liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór:
F= Fx/Fmax x 20

gdzie:
F – liczba punktów, jakie otrzyma badana w tym kryterium,
Fx – suma punktów cząstkowych przyznanych badanej ofercie w tym kryterium,
Fmax – najwyższa liczba sumy punktów w tym kryterium spośród wszystkich
ważnych i nieodrzuconych ofert.
W ramach tego kryterium ocenie podlegać będą prezentacje Wymagań Dodatkowych
zadeklarowanych przez Wykonawcę i przedstawionych w złożonej ofercie zgodnie z
Załącznikiem 12 Prezentacje Wymagań Dodatkowych zostaną przeprowadzone
zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr ….
Każda z zaprezentowanych Wymagań Dodatkowych będzie weryfikowane przez
Komisję Przetargową na zasadzie "jest-brak" (TAK/NIE). W przypadku pozytywnej
weryfikacji danej funkcjonalności dodatkowej Komisja Przetargowa uzna, że
wymaganie zostało zaprezentowana i prezentacja wykazała jej spełnienie. W takim
przypadku, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów za dane pozytywnie
ocenione wymaganie, zgodnie z punktacją określoną w Załączniku ….. W przypadku
negatywnej weryfikacji danego wymagania dodatkowego Komisja Przetargowa uzna,
że wymaganie nie zostało zaprezentowane lub prezentacja nie wykazała jego
spełnienia. W takim przypadku, Wykonawca nie otrzyma punktów za niniejsze
wymaganie.
Suma ocen wszystkich pozytywnie zweryfikowanych Wymagań Dodatkowych
stanowić będzie ilość punktów uzyskaną przez Wykonawcę podczas oceny prezentacji.
Zaprezentowane funkcjonalności dodatkowe Systemu ZSI stanową również integralną
część umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym, wszystkie

dodatkowe zadeklarowane i potwierdzone w ramach prezentacji funkcjonalności
Systemu ZSI stanowić będą przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Było:
XVIII . Pkt 27
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone”
należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:
Oferta na „Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”
Znak sprawy: ZP 10/2016
Nie otwierać przed dniem 26.01.2016 r. godz.10:30
XIX: Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 25 niniejszej
SIWZ należy złożyć do dnia 26.01.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym
Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
(sekretariat budynek Administracji).
2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej
złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania
wyznaczonego
w SIWZ terminu składania ofert.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie
terminu składania ofert.
5. Zamawiający – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp – niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po terminie do
wniesienia odwołania.
XX: Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania
ofert o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

2) Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
3)
Informacje, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającgo niezwłocznie po
otwarciu ofert.
Winno być:
XVIII. Pkt 27 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę
„zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:
Oferta na „Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”
Znak sprawy: ZP 10/2016
Nie otwierać przed dniem 10.02.2016 r. godz.10:30
XIX: Miejsce oraz termin składania ofert.
6. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVIII pkt. 27 niniejszej
SIWZ należy złożyć do dnia 10.02.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym
Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
(sekretariat budynek Administracji).
7. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
8. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej
złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania
wyznaczonego
w SIWZ terminu składania ofert.
9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie
terminu składania ofert.
10. Zamawiający – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp – niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po terminie do
wniesienia odwołania.
XX: Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
4) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania
ofert o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed

otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5) Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
6)
Informacje, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającgo niezwłocznie po
otwarciu ofert.

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 25 stycznia 2017 r. --------------------------------------------

Za Zamawiającego
Robert Schönpflug

