
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 15371-2015 z dnia 2015-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Tomyśl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów systemu informatycznego w celu rozszerzenia istniejącego

zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala wraz z wdrożeniem i integracją dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu.

Szczegółowy opis przedmiotu...

Termin składania ofert: 2015-02-12

Nowy Tomyśl: Dostawa modułów systemu informatycznego w celu

rozszerzenia istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego

Szpitala wraz z wdrożeniem i integracją

Numer ogłoszenia: 45297 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 15371 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427314, 4427311, faks 061 4422152.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa modułów systemu informatycznego w celu

rozszerzenia istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala wraz z wdrożeniem i integracją.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów systemu

informatycznego w celu rozszerzenia istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala wraz z

wdrożeniem i integracją dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony

został w Specyfikacji ilościowej i funkcjonalnej przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ.

(Formularzu Opis przedmiotu zamówienia). I. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia: 1) dostarczy i

migruje licencje modułów zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej SIWZ. 2) wykona przeniesienie danych z

wygaszanego systemu Simple do systemu ERP w zakresie określonym w załączniku nr 1A do niniejszej SIWZ, 3)

udzieli licencji zezwalających na bezterminowe użytkowanie dostarczonych modułów. 4) ustali z Zamawiającym

harmonogram dostaw licencji i wdrożenia, migracji danych i szkolenia w terminie do 14 dni roboczych od

podpisania umowy. Harmonogram dostaw licencji musi być rozłożony równomiernie (pod względem

wartościowym) na 24 miesiące od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że dostawy systemu ERP część
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administracyjna zrealizowane mają być do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz w pierwszej kolejności

realizowane będą dostawy modułów, których Zamawiający obecnie nie posiada (w szczególności e-Rejestracja i

e-Wyniki). 5) wykona niezbędne usługi wdrożeniowe wraz z konfiguracją i parametryzacją, w oparciu o

harmonogram dostaw licencji i wdrożenia, który będzie podzielony na etapy z określeniem czasu realizacji

poszczególnych etapów. 6) wykona integrację z systemem Eskulap i SIMPLE obecnie użytkowanym w Szpitalu. 7)

zainstaluje i skonfiguruje system na obecnie użytkowanym sprzęcie Zamawiającego (serwery i stacje robocze) bez

konieczności dodatkowych zakupów inwestycyjnych, 8) przeszkoli personel Zamawiającego tj. użytkowników i

administratorów. 9) będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego dla dostarczanych

oraz posiadanych obecnie aplikacji przez okres 24 miesięcy, od daty zakończenia wdrożenia, na warunkach

szczegółowo określonych w załączniku nr 3 do Umowy ( Projektu umowy - zał. nr 6 do SIWZ ). 10) zabezpieczy

dostęp do nowych wersji (aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego) - nadzoru autorskiego zintegrowanego

systemu informatycznego, w zakresie dostarczanych oraz posiadanych obecnie aplikacji, przez okres 24 miesięcy

od daty podpisania umowy. 11) zapewni utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego w zgodzie z

przepisami prawa oraz potrzebami Zamawiającego. 12) udzielenia gwarancji dla pełnej zintegrowanej konfiguracji

systemów Eskulap i systemu ERP przez okres 24 miesięcy od daty wdrożenia zintegrowanego systemu, 13)

zaoferowany przez Wykonawcę termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni oraz nie może być dłuższy niż 60

dni. 14) zagwarantowanie ciągłości rozwoju zintegrowanego systemu przez okres minimum 5 lat (w tym okresie

oferowane będą nowe wersje elementów systemu lub jego rozszerzenia funkcjonalne). Szczegółowe wymagania

odnośnie realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.81.40.00-7, 48.18.00.00-3, 72.26.30.00-6,

72.26.50.00-0, 72.26.80.00-1, 72.00.00.00-5, 72.61.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSULTANT IT Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

KONSULTANT KOMPUTER Sp. z o.o., ul. Szamotulska 44, 60-366 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 653904,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 835662,00
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Oferta z najniższą ceną: 835662,00 / Oferta z najwyższą ceną: 835662,00

Waluta: PLN.
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