Informacja o wyniku postępowania
I. Informacje o Zamawiającym
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach, z siedzibą w Liszkach, Liszki 427, 32-060 Liszki,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007485, posiadającym nr NIP
9441856901 oraz nr REGON 357102310, reprezentowaną przez:
Barbara Czech –Dyrektor SPZOZ w Liszkach
zwanego w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne udzielane jest w procedurze przewidzianej dla zamówień i konkursów, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.
III. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia umowy na kolejne dwa lata. Zamawiający
zastrzega sobie prawo przedłużenia umowy o świadczenie usług na podstawie aneksu do umowy.

IV.Opis przedmiotu zamówienia
1. Usługi polegające na obsłudze informatycznej Zleceniodawcy.
Usługa ma polegać na:
1) Rozliczenie umowy z NFZ
-wsparcie w organizacji działu rozliczeń Zleceniodawcy, rozwiązywanie problemów z NFZ na płaszczyźnie
informatycznej,
-transmisja danych Zleceniodawcy do NFZ, wyjaśnianie błędów wpisowych oraz błędów po weryfikacji NFZ,
-sporządzanie dokumentów rozliczeniowych Zleceniodawcy w formie elektronicznej, przedstawianie danych do
faktur rozliczeniowych, koordynacja przepływów informacji między działem rozliczeń a osobami wykonującymi
świadczenia zdrowotne,
-monitoring – na zlecenie kierownictwa Zleceniodawcy – stopnia wykonania kontraktu z NFZ,
-aktualizacje oraz nadzór nad prawidłowym działaniem systemu mMedica,
2) Ochrona danych
-wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych z programu mMedica, ich przechowywanie oraz okresowe
sprawdzanie pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych
w przypadku awarii systemów informatycznych.
3) Obsługa systemów NFZ - Portalu Świadczeniodawcy oraz ISI
-aktualizacja potencjału świadczeniodawcy zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zleceniodawcę na adres
email.
-weryfikacja błędów
4) Zamawiający wymaga, by wykonawca przeprowadził dwa jednodniowe szkolenia (w wymiarze co najmniej 4
godzin, każde w innym dniu) dla pracowników zamawiającego w zakresie informacyjnym i instruktażowym w
odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy w przypadku awarii systemu, nieprzewidzianych
sytuacji zakłócających poprawne działanie systemu lub konieczności konsultacji w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia do placówki, w której realizowana będzie usługa. Maksymalny czas reakcji wykonawcy na wezwanie
przewiduje się jako jeden dzień roboczy.
5) Przedmiot zamówienia obejmuje również wsparcie prawne w przypadku powstania płaszczyzn roszczeniowych
ze strony podmiotów lub osób trzecich w zakresie awarii systemu lub innych okoliczności spowodowanych
niewłaściwym działaniem systemu.
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2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4
do ogłoszenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1)sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 1000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca
przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu.
3. Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 72000000-5: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i
wsparcia.
V. Informacja o postępwoaniu:
Dnia 27 maja 2019 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego
www.przychodnialiszki.pl
Termin składania ofert wyznaczono na 30.05.2019 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert zostało wskazane: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach, , Liszki
427, 32-060 Liszki – Sekretariat
VI.Wybór najkorzystniejszej oferty:
W postępowaniu została złożona jedna ważna oferta.
Ofert nieważnych: 0
Lp.
1.

Dane oferenta

Data wpływu

It Medico-Serw sp. z o.o.
30-654 Kraków, Edwarda Heila 14 /21

30.05.2019 r.
Godz.

I. Spełnienie warunków:

Lp.

Numer oferty

sytuacja ekonomiczna
i finansowa

posiadania
doświadczenia

dysponowania
osobami
skierowanymi przez
Wykonawcę do
realizacji zamówienia

1.

1

spełnia

spełnia

spełnia

IV.2. Ocena ofert:
Lp.
1.

Dane oferenta

Punkty

It Medico-Serw sp. z o.o.
30-654 Kraków, Edwarda Heila 14 /21

100

I. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oferty zostały oceniane według poniższych kryteriów:
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Lp.

Kryterium

Waga (pkt)

1. Cena wykonania zamówienia

100

Sposób oceny ofert:
1) Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:

Cena =

Najniższa cena brutto
oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cena brutto oferty ocenianej

x 100
pkt

1. Obliczenia punktacji były dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
I. Oferty odrzucone:
W przeprowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
II. Wybór oferty:
W przeprowadzonym postepowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:
It Medico-Serw sp. z o.o.
30-654 Kraków, Edwarda Heila 14 /21
III. Uzasadnienie wyboru
W postępowaniu złożono jedną ofertę, która spełniła wymogi Zamawiającego, tym samym była najkorzystniejszą
ofertą.
Umowa zostanie zawarta w dniu 31.05.2019 r.
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