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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
fundusze.mammo.pl

Warszawa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY
PROJEKTU POPRAWA DOSTEPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG
MEDYCZNYCH W RAMACH POPULACYJNEGO PROGRAMU
WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI
Numer ogłoszenia: 67873 - 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Postępu 21C, 02-676
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 450 45 00, faks 22 331 85 85.
Adres strony internetowej zamawiającego: fundusze.mammo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Beneficjent.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA NA
POTRZEBY PROJEKTU POPRAWA DOSTEPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH
POPULACYJNEGO PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2 Przedmiot zamówienia
obejmuje: a) implementację i wdrożenie Systemu, którego minimalny zakres funkcjonalny i koncepcja
opisane są w rozdziałach 6 i 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), b) dostarczenie wymaganych do
poprawnego funkcjonowania systemu licencji obejmujących, co najmniej listę wyspecyfikowana w
rozdziale 7.1.4 OPZ (z wyłączeniem tych, które zostaną poza udostępnionymi udostępnione przez
Zamawiającego. Lista preferowanych przez Zamawiającego narzędzi, platform, standardów i licencji
wskazana została w rozdziale 6.2 OPZ, c) przygotowanie dokumentacji systemu w zakresie wskazanym
w rozdziale 7.4.1 OPZ, d) implementację i wdrożenie integracji wymaganych do poprawnego
funkcjonowania Systemu, które są opisane w rozdziale 7.1.2 OPZ, e) przekazanie praw autorskich do
części Systemu dedykowanych i implementowanych na potrzeby Zamawiającego, f) zwymiarowanie i
dostarczenie wymaganej do poprawnego działania Systemu infrastruktury, g) gwarancję dla systemu na
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warunkach opisanych w rozdziale 8 OPZ, h) szkolenia dla użytkowników oraz administratorów Systemu;
i) usługę wsparcia serwisowego dla systemu na warunkach opisanych w rozdziale 8 OPZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.61.00.00-7, 72.26.30.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. Wykonawca przed złożeniem oferty
wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 15.000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy). Za
skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które w terminie składania ofert
znajdzie się na koncie Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr konta 76 1240 6003 1111 0000 4941
8958, tytułem: Wadium - oferta na dostawę oprogramowania CRM. Wadium może też być wnoszone w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). Dokumenty, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
oryginale przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Zamawiającego. W przypadku składania
wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i
płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym
zgodnie z przepisami Pzp. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium
na zasadach określonych w art. 46 PZP.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące
(...) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek
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udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał: a) minimum 2 projekty informatyczne w zakresie zarządzania relacjami z klientem
(CRM), w wartości minimum 400.000,00 PLN każdy, zakończone pełnym wdrożeniem; b)
minimum 2 projekty o wartości 200.000,00 PLN każdy zakończone wdrożeniem obejmujące
implementacje i wdrożenie algorytmów wspierających realizacje procesów planowania z
wykorzystaniem technologii Open Source i narzędzi do zarządzania relacjami z klientami
(CRM); c) minimum 2 projekty o wartości 200.000,00 PLN każdy zakończone wdrożeniem,
obejmujące implementacje i wdrożenie systemu obejmującego realizacje aplikacji biznesowej
w architekturze trójwarstwowej z wykorzystaniem usług sieciowych minimum. Wyżej
wymienione projekty mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zamówień. W
przypadku wykazania wymienionych wyżej usług w jednym lub kilku zamówieniach
Wykonawca musi określić w wykazie wykonanych usług wartość brutto wymienionych wyżej
usług (osobno wartość każdej usługi). Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie
zamówienia, które zostaną poparte dowodem w postaci poświadczenia (np. referencje,
ostateczny protokół odbioru przedmiotu umowy itp.) potwierdzającym, że wykazane usługi
zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie będzie w stanie uzyskać w/w poświadczenia, doświadczenie winno być
poparte dowodem w postaci oświadczenia Wykonawcy wraz ze wskazaniem przyczyn braku
możliwości uzyskania poświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące
(...) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu, gdy wykaże że dysponuje zespołem konsultantów zdolnym do wykonania
zamówienia, w skład którego wchodzić będzie co najmniej: a) Kierownik projektu, posiadający
wyższe wykształcenie. Osoba ta musi znać zasady zarządzania projektami zgodnie z
metodyką powszechnie stosowaną (stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i publicznie
dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i
zasad postępowania stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzania
projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub
projektu. Osoba ta powinna w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert pełnić
funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym projekcie budowy i wdrożenia systemu
informatycznego realizującego funkcjonalności CRM lub planowania w obszarze logistyki
(odebranym i przekazanym do utrzymania), o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN
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brutto, b) Analityk, posiadającego wyższe wykształcenie w zakresie informatyki lub
zarządzania lub ekonomii, który w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał
udział w realizacji co najmniej jednej usługi w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych; w
ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział w realizacji co najmniej jednej
usługi w zakresie zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych, modelowania i optymalizacji procesów dla
systemów których elementem były Systemy CRM i przeglądarka mapowa. Osoba ta musi w
ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zbierać i specyfikować wymagania z
zastosowaniem języka UML w co najmniej dwóch usługach, a wartość co najmniej jednej z
tych usług była większa niż 200.000,00 PLN brutto; c) Programista CRM - dwie osoby
posiadające wykształcenie wyższe w zakresie informatyki potwierdzone dyplomem,
posiadające minimum 3 lata doświadczenia w pracy w technologii .NET , znajomość
oprogramowania Visual Studio oraz minimum 3 lata doświadczenia obejmującego systemy
CRM w technologii CRM zgodnej ze standardami wskazanymi przez Zamawiającego
potwierdzoną realizacją co najmniej dwóch projektów komercyjnego komercyjnych o wartości
co najmniej 200.000,00 PLN każdy. Osoby te muszą posiadać umiejętność tworzenia testów
jednostkowych pokrywających każdy aspekt tworzonego systemu (np. Backend, ViewModel,
View) oraz znajomość dowolnego rozproszonego systemu kontroli wersji; d) Programista .Net
posiadający wykształcenie wyższe w zakresie informatyki potwierdzone dyplomem,
posiadający minimum 3 lata doświadczenia w pracy w technologii .NET , znajomość
oprogramowania Visual Studio oraz minimum 3 lata doświadczenia obejmującego
implementacje algorytmów realizujących zdania planistyczne w logistyce potwierdzoną
realizacją co najmniej dwóch projektów komercyjnego komercyjnych o wartości co najmniej
200.000,00 PLN każdy. Osoba ta musi posiadać umiejętność tworzenia testów jednostkowych
pokrywających każdy aspekt tworzonego systemu (np. Backend, ViewModel, View) oraz
znajomość dowolnego rozproszonego systemu kontroli wersji.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67873&rok=201...

2015-05-12

Strona 6 z 7

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać, na podstawie art. 26 ust. 2b PZP, na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia, zawierający zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać. W
celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie i/lub inne dokumenty, na
podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, powinno zawierać: 1) zakres (opis) dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2)
sposobu wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia, 3) określenie charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) określenie zakresu i okresu udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia, 5) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia przedmiotowych zasobów.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 0.8
2 - Termin wykonania zamówienia - 0.1
3 - Roczny koszt wsparcia serwisowego po okresie gwarancyjnym - 0.1
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IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) zmiana terminów określonych w umowie, w niżej wymienionych przypadkach: - wystąpienia siły
wyższej; - przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia spowodowanego
okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; - zmian przepisów prawa,
mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia lub sposób wykonywania przedmiotu
zamówienia; - opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu przedmiotu zamówienia powstałych z przyczyn
nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy
zachowania należytej staranności - opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikłych z winy
Zamawiającego lub innych wykonawców, za które Wykonawca przedmiotu zamówienia nie ponosi
odpowiedzialności 2) zmiana ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów
i usług (VAT); 3) zmiana umowy wynikająca z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych
i orzeczeń sądów administracyjnych; 4) zmiana umowy w związku ze zmianą regulacji prawnych
wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: fundusze.mammo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
anna.siudak@luxmed.pl, ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.06.2015 godzina 16:00, miejsce: ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego prowadzonej w ramach realizacji Projektu Poprawa
dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 07..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67873&rok=201...
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