ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SIWZ

MSS-TZP-ZPP-26-34/16

ZASADY PRZEPROWADZENIA PREZENTACJI

Zakup i dostawa programowego rozwiązania informatycznego budującego
usługi elektroniczne z zainstalowaniem i wdrożeniem oraz dostawę
i zakup
składników
doposażenia
środowiska
informatycznego
Zamawiającego z rozmieszczeniem, zainstalowaniem i wdrożeniem tego
doposażenia niezbędnym dla wytwarzania i udostępniania tych usług w
projekcie „Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz
wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr.
Józefa Psarskiego w Ostrołęce” w ramach Działania 2.1 E-Usługi dla
Mazowsza
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020

Prezentacja
Regulamin
1. W celu przeprowadzenia oceny weryfikującej spełnianie wymagań funkcjonalności
przez oferowane rozwiązanie informatyczne obejmujące sprzęt i oprogramowanie
przeznaczone do automatyzacji i zarządzania gospodarką lekami w podmiocie
leczniczym (sprzętowo-programowe rozwiązanie informatyczne), specjalizowane
oprogramowanie aplikacyjne usług elektronicznych (programowe usługowe
rozwiązanie informatyczne) i oprogramowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów
oraz Logiki Biznesowej, (programowe aplikacyjne rozwiązanie informatyczne), w
zakresie wymagań określonych w SIWZ dla w/w oprogramowania organizuje się
prezentację ofert Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.
2. Oferty Wykonawców będą oceniane według scenariusza prezentacji stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Kolejność prezentacji ofert zostanie ustalona przez Zamawiającego drogą losowania..
4. Przebieg i rezultat procedury wyboru (ustalona kolejność prezentacji) zostaną
udokumentowane odpowiednim protokołem załączanym w dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu Zamawiający odstąpi od
ustalenia kolejności prezentacji ofert drogą losowania.
6. O terminie prezentacji Wykonawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z
zachowaniem formy pisemnej w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed
wyznaczoną datą prezentacji ich ofert.
7. Po otrzymaniu powiadomienia o terminie prezentacji Wykonawca jest zobowiązany
potwierdzić z zachowaniem formy pisemnej swój udział w prezentacji i poinformować
Zamawiającego o składzie osobowym zespołu przedstawicieli Wykonawcy. Za formę
pisemną dla potwierdzenia uznaje się:
 korespondencję papierową kierowaną do Zamawiającego pocztową przesyłką
rejestrowaną za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia lub
 korespondencję papierową kierowaną do Zamawiającego faksem na numer
29 7604569. lub
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korespondencję elektroniczną kierowaną do
elektroniczną na adres szpitalo@szpital.ostroleka.pl

Zamawiającego

pocztą

8. Reprezentacją Zamawiającego w prezentacji są członkowie komisji przetargowej oraz
osoby zaproszone przez Zamawiającego w charakterze obserwatorów lub ekspertów.
9. Wykonawca może być reprezentowany przez maksymalnie 5 osób posiadające jego
pełnomocnictwo do przeprowadzenia Prezentacji w niniejszym postępowaniu.
Pełnomocnictwo może zostać złożone jako oryginał lub jego notarialnie
poświadczona kopia wraz z dokumentami będącymi częścią oferty lub może zostać
przedstawione w dniu prezentacji.
10. Przedstawiciele Wykonawcy muszą być przygotowani do udzielania odpowiedzi na
pytania Zamawiającego dotyczące prezentowanego Systemu.
11. Prezentacje będą przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, indywidualnie dla
każdego Wykonawcy, w terminie wyznaczonym w drodze wcześniejszego losowania.
Przebieg każdej indywidualnej prezentacji zostanie udokumentowany odpowiednim
protokołem.
12. Dla przeprowadzenia prezentacji Zamawiający udostępni pomieszczenie wyposażone
w projektor i zasilanie energetyczne.
13. Podczas prezentacji oferty Wykonawcy nie przewiduje się obecności przedstawicieli
innych Wykonawców w tym tych, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
14. Wszelkie koszty przeprowadzenia prezentacji w tym m.in. dostarczenie,
skonfigurowanie i użycie niezbędnego sprzętu, dostarczenie, zainstalowanie i
skonfigurowanie specjalizowanego oprogramowania aplikacyjnego w siedzibie
Zamawiającego, dojazd przedstawicieli Wykonawcy, itp. ponosi Wykonawca.
15. Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty według następującego programu:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Element programu prezentacji
Przygotowanie techniczne Wykonawcy
Identyfikacja Zamawiającego.
Identyfikacja przedstawicieli Zamawiającego,
Identyfikacja Wykonawcy.
Identyfikacja zespołu prowadzącego prezentację w
imieniu Wykonawcy.
Identyfikacja relacji Wykonawcy z Zamawiającym.
Przedstawienie zakresu oferty w prezentacji.
Charakterystyka technologii i rozwiązań technicznych
elementów w prezentowanym zakresie oferty.
Prezentacja oferty według scenariusza.
Pytania Zamawiającego i odpowiedzi Wykonawcy
Podsumowanie i zakończenie prezentacji.
Czas prezentacji

Planowany
czas w min.
10
5

60

5
80

16. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prezentacji, które nastąpiło z winy Wykonawcy
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu jej zakończenia.
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17. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prezentacji, które nastąpiło z winy
Zamawiającego termin zakończenia prezentacji ulega automatycznie przesunięciu o
to opóźnienie.
18. Każdy z Wykonawców prezentujący swoją ofertę ma do dyspozycji 10 minut
bezpośrednio przed rozpoczęciem prezentacji na jej przygotowanie techniczne.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany parametrów wprowadzanych do
oferowanego rozwiązania w czasie prezentacji by sprawdzić jego rzeczywiste
działanie.
20. Ocena spełnienia wymagań określonych w SIWZ przez specjalizowane
oprogramowanie aplikacyjne jest realizowana dwuetapowo w zakresie określonego
zbioru kryteriów wg. załącznika 7B do SIWZ:
Etap 1:

weryfikacja 8. kryteriów dopuszczających;

Etap 2:

weryfikacja 11 kryteriów premiujących.

21. Weryfikacja spełnienia wymagań określonych w SIWZ dla w/w zbiorów kryteriów nie
zwalnia Wykonawcy od zapewnienia spełnienia wszystkich wymagań określonych
w SIWZ przez oferowane rozwiązanie pod rygorami przewidzianymi w procedurze
udzielenia zamówienia publicznego i PZP.
22. Wybór kryteriów dopuszczających:

a.

Zbiór 8. kryteriów dopuszczających wybrany z grupy 23. wytypowanych
kryteriów z całego zakresu wymagań.

b.

Termin wyboru kryteriów dopuszczających ustala Zamawiający i powiadamia i
tym Wykonawców drogą pisemną z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych.

c.

Podczas wyboru kryteriów dopuszczających dopuszcza się uczestnictwo
przedstawicieli Wykonawców w charakterze obserwatorów (nie więcej niż jeden
przedstawiciel dla Wykonawcy).

d.

Udział obserwatorów w wyborze kryteriów dopuszczających jest możliwy w po ich
uprzednim zgłoszeniu imiennym przesłanym Zamawiającemu przez Wykonawcę
na min. 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem tego wyboru.

e.

Po dokonaniu wyboru kryteriów dopuszczających nie dopuszcza się ich zmiany.

23. Wybór kryteriów premiujących:
a.

Zbiór 11. Kryteriów premiujących został ustalony przez Zamawiającego z całego
zakresu wskazanego w SIWZ.

b.

Nie przewiduje się zmiany ustalonego zbioru kryteriów premiujących.

24. Awarie i błędy prezentowanego rozwiązania:
a.

Zamawiający dopuszcza przywrócenie sprawności prezentowanego rozwiązania
utraconej jako skutek jego błędu ujawnionego w trakcie trwania prezentacji z
zastrzeżeniem utrzymania wyznaczonego czasu prezentacji bez jego
przedłużenia o czas konieczny do przywrócenia sprawności prezentowanego
rozwiązania.

b.

Awaria sprzętu nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako błąd
oferowanego rozwiązania.

c.

W przypadku wystąpienia awarii sprzętu Zamawiający wyznaczy zgodnie z
procedurą termin dokończenia prezentacji. Wykonawca ma prawo do
dokończenia prezentacji tylko jeden raz. W przypadku ponownego wystąpienia
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awarii sprzętu oferowane rozwiązanie zostanie uznane za niespełniające
wymagań SIWZ.
d.

Przez
błąd
Zamawiający
identyfikuje
niepoprawne
funkcjonowanie
prezentowanego rozwiązania, jego niestabilność lub inne zdarzenie znacząco
utrudniające lub uniemożliwiające weryfikację zgodności oferowanego
rozwiązania z wymaganiami SIWZ zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej
przez niego ofercie.

e.

W przypadku niezakończenia prezentacji spowodowanego opóźnieniem
w usuwaniu niesprawności prezentowanego rozwiązania lub trwałą utratą jego
sprawności jako skutku ujawnionego błędu, ocena prezentowanego rozwiązania
obejmuje tylko te elementy, które zostały przedstawione do wystąpienia awarii. W
takim przypadku Zamawiający odstąpi od oceny pozostałego zakresu elementów,
a prezentowane rozwiązanie zostanie uznane za niespełniające wymagań SIWZ.

f.

Zamawiający dopuszcza wystąpienie lub ujawnienie nie więcej niż 3 błędów
niezależnie od tego czy będą one przyczyną utraty sprawności prezentowanego
rozwiązania.

g.

W przypadku wystąpienia lub ujawnienia więcej niż 3 błędów niezależnie od tego
czy będą one przyczyną utraty sprawności prezentowanego rozwiązania
Zamawiający uzna, że oferowane rozwiązanie jest niestabilne, co uniemożliwia
dalsze prowadzenie prezentacji. Rozwiązanie niestabilne zostanie tym samym
uznane za niesprawne i uznane za niespełniające wymagań SIWZ.

25. Na potrzeby prezentacji Wykonawca dostarczy skonfigurowane rozwiązanie
wyposażone we wszystkie dane i skonfigurowane w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia prezentacji według scenariusza.
26. Rozwiązanie
funkcjonować
danych (pliki
sieciowe, itp.)
archiwa, itp.).

dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby prezentacji musi
autonomicznie bez konieczności wykorzystywania zewnętrznych
elektroniczne, bazy danych, rejestry, serwisy informacyjne, usługi
i zasobów (moc obliczeniowa, nośniki pamięci, przestrzeń dyskowa,

27. Prezentacje odbędą się w godzinach 9.00 – 15.00.
28. Ocena kryteriów:
a.

Ocena kryteriów dopuszczających jest prowadzona według jednej skali logicznej
prawda/fałsz dla wszystkich kryteriów.

b.

Ocena kryteriów premiujących jest prowadzona według indywidualnych skal
punktowych dla każdego z kryteriów.

29. Ocena prezentowanego rozwiązania:
a.

Ocenę końcową prezentowanego rozwiązania stanowi spełnienie wymaganego
kryteriów dopuszczających i suma punktów przyznanych dla wszystkich kryteriów
premiujących.

b.

Warunkiem koniecznym ustalenia oceny prezentowanego rozwiązania jest
uzyskanie min. 90% ocen pozytywnych dla zbioru weryfikowanych kryteriów
dopuszczających.

c.

Ustalenie oceny prezentowanego rozwiązania nie wymaga uzyskania minimum
punktów dla zbioru weryfikowanych kryteriów premiujących.
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