
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonanie usługi w zakresie rozwoju dedykowanego oprogramowania MABData2 poprzez
integrację z danymi molekularnymi i klinicznymi, w tym obrazowymi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288627

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 3a

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gumed.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi w zakresie rozwoju dedykowanego oprogramowania MABData2 poprzez
integrację z danymi molekularnymi i klinicznymi, w tym obrazowymi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75bb01dc-af01-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048152/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07 09:32
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach realizacji zadania w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0”, projekt „Wsparcie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach
naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020 (Działanie 4.4).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy
użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gumed2. Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert, odbierani dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie
oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3. Formaty plików wykorzystywanych przez
wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9
listopada 2017 r. szczegółowe informacja zawarto w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5. RODO1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
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119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: � administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, 80-210 Gdańsk;� W toku
postępowania w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail: iod@gumed.edu.pl;� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego GUM2021 ZP0054szczegółowe informacje zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GUM2021 ZP0054

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie rozwoju dedykowanego
oprogramowania MABData2 poprzez integrację z danymi molekularnymi i klinicznymi, w tym
obrazowymi, która będzie wykonana w ramach realizacji zadania w programie „Inkubator
Innowacyjności 4.0”, projekt „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją
wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określono w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania
oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z zapisami SWZ w rozdziale XVII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej:a) DOTYCZĄCEJ WYKONAWCY – Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie: co najmniej 5 (pięcioma) usługami wdrożeń* systemów dla biobankowania ludzkiego
materiału biologicznego w jednostkach naukowych lub prowadzących działania z zakresu
biobankowania. *Przez wdrożenie rozumie się zakończenie procesu instalacji, konfiguracji i
parametryzacji, w wyniku którego system informatyczny działa w trybie pracy produkcyjnej.W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku
pozostałych Wykonawców, warunek powyższy musi zostać w całości spełniony przez jeden
podmiot. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów wielu podmiotów w celu wykazania
doświadczenia w tym warunku.b) DOTYCZĄCEJ OSÓB – Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji niniejszego zamówienia:•
minimum jedną (1) osobę posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie w projektowaniu
systemów dla biobankowania ludzkiego materiału biologicznego, która brala udział w minimum 3
projektach z zakresu biobankowania, w tym minimum w 2 projektach na stanowisku głównego
architekta Wykonawcy;• minimum jedną (1) osobę posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie
w planowaniu prac rozwojowych;• minimum jedną (1) osobę posiadającą minimum 6 letnie
doświadczenie na stanowisku architekta systemów informatycznych. Zamawiający dopuszcza,
aby udział w projektach oraz doświadczenie opisane w pkt. 4) lit. b) powyżej posiadała jedna
osoba. W takim przypadku traktowane to będzie jako spełnienie wymaganych warunków

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust.
1. pkt 4) Ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, tj.: w stosunku do których otwarto likwidację,
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami,
którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
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wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.Zgodnie z ustawą Pzp (art. 274 ust. 4) - Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp)
tj.:2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy.3) 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.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIEa. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu i
spełnieniu warunku udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te ma
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.b. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3 lit. c)
rozdz. XII pkt. 4. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.c. oferta wspólna,
składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: •
oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,• sposób składania dokumentów w
ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym
imieniu;- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty
podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 Pzp, przewiduje możliwość zmian Umowy w
następujących przypadkach:a) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem
zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie
Umowy, b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem opóźnień w realizacji
Umowy będących konsekwencją zdarzeń, których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu
należytej staranności;c) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z zaistnienia siły
wyższej;d) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z innych okoliczności niezależnych od
Stron, których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności;e) w przypadku
wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy
Wykonawcy;f) w przypadku śmierci, choroby, konieczności poddania się izolacji w związku z
pandemią COVID-19 członków personelu Wykonawcy lub innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.), a także nie wywiązywania się przez nich z
obowiązków wynikających z Umowy.2. W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej,
Zmawiający przewiduje możliwość:a) zmiany terminu realizacji Umowy, w tym zmiany terminu
realizacji poszczególnych Etapów;b) zmian personelu, który został wskazany przez Wykonawcę
w treści oferty, o ile nowe osoby posiadają kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe
od żądanych w SWZ i przedstawionych w ofercie Wykonawcy; c) zmian w sposobie rozliczania z
Wykonawcą, o ile te zmiany będą korzystne dla Zamawiającego.3. Strony dopuszczają również
zgodnie z art. 455 Pzp możliwość wprowadzania zmian do Umowy w zakresie terminu
obowiązywania Umowy, jak i terminów realizacji poszczególnych Etapów – jeśli zachowanie
terminów przewidzianych w Umowie nie będzie możliwe z uwagi na okoliczności niezależne od
Wykonawcy w szczególności dopuszczalne jest wydłużenie terminu realizacji Umowy;4.
Wszelkie zmiany Umowy, z wyłączeniem zmian dotyczących personelu Wykonawcy, wymagają
formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.Zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia
opisano w paragrafie 13 projektu umowy.Paragraf 14 zawiera postanowienia dotyczące- Zmian
umowy zgodnie z postanowieniami art. 439 ustawy Pzp, Strony umowy ustalają, że wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku gdy ceny
materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, ulegną zmianie w stosunku
do cen materiałów lub kosztów przyjętych za podstawę ustalenia cen wskazanych w ofercie
Wykonawcy o więcej niż 2%, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiększeniu lub
zmniejszeniu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048152/01 z dnia 2021-05-07

2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
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