Warszawa, dnia 07.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I. ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
03-709 Warszawa, ul. Sierakowskiego 13.
II. TRYB POSTĘPOWANIA – przetarg nieograniczony
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO – www.spkso.waw.pl
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA I WDROŻENIE KLASTRA URZĄDZEŃ UTM
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO
w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
(nr sprawy ZP/09/2020)

Postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej
Zamawiającego dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie klastra urządzeń do zabezpieczenia sieci
klasy UTM dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Projekcie
„Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez
Ministra Zdrowia”.

2.

Wykonawca musi dostarczyć wszelkie urządzenia i elementy, które są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania całości. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, wdrożony i
zainstalowany w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane rozwiązanie było rozwiązaniem istniejącym, działającym,
gotowym do wdrożenia i zapewniającym realizację wszystkich wymaganych w SIWZ
(w szczególności SOPZ) funkcjonalności na dzień składania ofert i nie może być w fazie
opracowywania, budowy, testów, projektowania itp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozpatrywane będą tylko oferty
kompletne w odniesieniu do całego zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Na podstawie art. 24 aa ust. 1. ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa zostanie zrealizowana w terminie do 45 dni, licząc od dnia jej zawarcia.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
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1.2.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

1.3.

zdolności technicznych lub zawodowych:
A. w zakresie doświadczenia:
Warunek udziału w postępowaniu będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej 1 dostawę wraz z uruchomieniem i konfiguracją urządzeń bezpieczeństwa
sieci klasy UTM o wartości dostawy co najmniej 70 000 PLN brutto.
B.

W zakresie osób skierowanych do wykonania zamówienia

Wdrożenie zostanie zrealizowane przez Inżyniera ds. bezpieczeństwa sieci
komputerowej posiadającego min. certyfikat techniczny producenta oferowanego
rozwiązania na poziomie eksperta. Certyfikat musi być potwierdzony przez
autoryzowane centrum szkoleniowe producenta oferowanego rozwiązania.
2.

3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp,
2.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
określony w ust. 1 pkt 1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, warunek określony
w ust. 1 pkt. 1.2. i 1.3. przynajmniej jeden z Wykonawców przystępujących wspólnie.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1.

Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni, nw. dokumentów
i oświadczeń, aktualnych na dzień ich złożenia (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy):
1.1.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1)

2)

wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, 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
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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.
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3)

1.2.

1.3.

Certyfikatu technicznego producenta oferowanego rozwiązania na poziomie
eksperta potwierdzonego przez autoryzowane centrum szkoleniowe producenta
oferowanego rozwiązania – dla co najmniej jednej osoby wymienionej w wykazie osób.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;

2)

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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp;

3)

oświadczenia o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4)

oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5)

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

tytułem

środka

w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm. ,
Zamawiający żąda:
1) Kart katalogowych urządzeń lub wskazanie odnośnika do strony producenta
urządzenia zawierającej dane techniczne urządzenia (strona internetowa produktu).

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca,
który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
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4. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej określa w szczególności:
4.1.zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów;
4.2. sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów, przy wykonywaniu
zamówienia;
4.3. zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4.4. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem.
5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający, w określonym terminie zażąda, aby Wykonawca:
5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

VIII. WADIUM – Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 1 000,00 PLN.
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1.
1.
2.
3.

.

Kryterium

Cena oferowana
60-miesięczna gwarancja producenta na dostarczone elementy
systemu wraz z 60-miesięcznymi licencjami dla wszystkich funkcji
bezpieczeństwa urządzeń
Urządzenia wyposażone w pamięć do zbierania logów o pojemności
min. 256 GB
Razem

Waga [%]
60 %
30 %
10 %
100 %

X. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ADRES NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ ZOSTAĆ WYSŁANE, ORAZ
JĘZYK LUB JĘZYKI, W JAKICH MUSZĄ ONE BYĆ SPORZĄDZONE:
1) Termin składania ofert upływa w dniu 12.08.2020 r., o godzinie 9:30
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2020 r., o godzinie 10:00
3) Otwarcie ofert następuje poprzez automatyczne odszyfrowanie złożonych za pośrednictwem
Platformy ofert.
4) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5) Otwarcie ofert odbędzie się pod adresem:
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny – 03-709 Warszawa, ul. Józefa
Sierakowskiego 13 za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej dostępnej pod
adresem https:// spkso.eb2b.com.pl
6) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
8) ofertę należy sporządzić w języku polskim.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.
XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
XIII. Zamawiający nie planuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIV. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana bez zastosowania aukcji elektronicznej
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XV. ZMIANY DO UMOWY
1.

2.

3.

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w następujących przypadkach i następującym
zakresie:
1)

W przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, na
podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed
wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec
odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych
stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzględniające podatek od towarów i usług.

2)

W zakresie sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy w przypadku, gdy sprzęt stanowiący
Przedmiot oferty został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, co wynika z
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez producenta lub
dystrybutora, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce sprzęt posiada nie gorsze
cechy, parametry i funkcjonalności niż sprzęt będący Przedmiotem oferty, w zakresie
parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych
parametrów zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, wykonywanie
świadczeń gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego
rozdziału. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone.

3)

Zmiany Umowy będą podyktowane koniecznością dostosowania do wymagań
lub wytycznych wynikających ze współfinansowania projektu z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, w tym w szczególności warunków dotyczących kwalifikowalności wydatków
– zmianie może ulec w szczególności termin wykonania Umowy o czas niezbędny na
uwzględnienie powyższych zmian.

4)

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli w czasie
realizacji Umowy z winy Zamawiającego wystąpią niedające się przewidzieć na etapie
ogłoszenia zamówienia uwarunkowania np. organizacyjne, logistyczne, prawne,
uniemożliwiające realizację zamówienia - termin realizacji Umowy może zostać wydłużony
po uzgodnieniu przez Strony Umowy;

5)

Zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe lub zmienione wymagania, co do
sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu ujętego Przedmiotem Umowy oraz nie będzie
to związane ze zmianą zakresu i wartości Przedmiotu Umowy.

Zmiany Umowy, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone w następującym trybie:
1)

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zwróci się do
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy, zawierającym stosowne
uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie.

2)

Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy
dokona oceny zasadności zmiany Umowy.

3)

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone po
przeprowadzeniu stosownych negocjacji.

Z wnioskiem o dokonanie zmiany przewidzianej w ust. 1 może wystąpić również Zamawiający.
Postanowienia ust. 2 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
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XVI. Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu
03.07.2020 r. i opublikowane w dniu 07.07.2020 r. pod nr 2020/S 129-315784.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Administrator Szpitala
mgr Sławomir Szlifirski
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