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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467754-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 205-467754

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
Zamość
22-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Obsługi Szpitala pok. 222
Tel.:  +48 846775031
E-mail: szpitalniepublicznyzam@wp.pl 
Faks:  +48 846385145
Kod NUTS: PL8
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania i wdrożenie e-usług
Numer referencyjny: 9/PN/18

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania i wdrożenie e-usług, który
został podzielony na dwa etapy, mianowicie:

mailto:szpitalniepublicznyzam@wp.pl
www.szpital.com.pl


Dz.U./S S205
24/10/2018
467754-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 6

24/10/2018 S205
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 6

Etap I – sprzedaż wraz z dostawą do szpitala i instalacją sprzętu w wyznaczonych miejscach:
a) serwerów aplikacyjnych,
b) serwerów bazodanowych,
c) serwera backupowego,
d) macierzy dyskowych z dodatkowym modułem dyskowym,
e) systemu wirtualizacji z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
f) systemu bazodanowego z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
g) UPSów,
h) switchy FC,
i) szafy RACK,
j) oprogramowania antywirusowego,
k) licencji na moduł e-Konsultacje,
l) licencji na moduł e-Wyniki
Etap II – usługi polegająca na:
a) wdrożeniu modułów e-Konsultacje i e-Wyniki,
b) wdrożeniu nowego systemu serwerowego i bazodanowego wraz z dostosowaniem do niego aplikacji
Medycznej z 5 letnim serwisem gwarancyjnym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, który to określa przedmiot
Zamówienia na poziomie wymagań parametrów.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 506 935.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
72263000
30200000
48600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania i wdrożenie e-usług, który
został podzielony na dwa etapy, mianowicie:
Etap I – sprzedaż wraz z dostawą do szpitala i instalacją sprzętu w wyznaczonych miejscach:a) serwerów
aplikacyjnych,
b) serwerów bazodanowych,



Dz.U./S S205
24/10/2018
467754-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 3 / 6

24/10/2018 S205
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 6

c) serwera backupowego,
d) macierzy dyskowych z dodatkowym modułem dyskowym,
e) systemu wirtualizacji z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
f) systemu bazodanowego z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,
g) UPSów,
h) switchy FC,
i) szafy RACK,
j) oprogramowania antywirusowego,
k) licencji na moduł e-Konsultacje,
l) licencji na moduł e-Wyniki.
Etap II – usługi polegająca na:
a) wdrożeniu modułów e-Konsultacje i e-Wyniki,
b) wdrożeniu nowego systemu serwerowego i bazodanowego wraz z dostosowaniem do niego aplikacji
medycznej z 5 letnim serwisem gwarancyjnym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, który to określa przedmiot
zamówienia na poziomie wymagań parametrów sprzętowych, wymagań parametrów systemu oraz warunków
gwarancji. UWAGA! Wypełnić i załączyć do oferty.
3. Wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia:
a) urządzenia: serwery aplikacyjne, serwery bazodanowe, serwer backupowy, macierze dyskowe z dodatkowym
modułem dyskowym, UPSy, switche FC, szafa RACK muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane i
gotowe do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Dodatkowo musi być nieużywany,co
oznacza, że nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, nieodnawialne
oraz muszą posiadać znaki, certyfikaty, w tym oznakowanie CE, wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa;
b) do dostarczonych Urządzeń powinna być dołączona kompletna dokumentacja techniczna, oraz
dokumentacja użytkownika w języku polskim;
c) urządzenia, powinny posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie (tj.: kabel zasilający,
instrukcja,sterowniki itp.) umożliwiające ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i posiadanymi cechami;
d) Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania Urządzeń w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja
zarówno produktu jak i producenta;
e) elektroniczne licencje na oprogramowanie tj: systemu wirtualizacji z 5 letnim serwisem
gwarancyjnym,systemu bazodanowego z 5 letnim serwisem gwarancyjnym, oprogramowanie antywirusowe,
licencja na modułe-Konsultacje, licencja na moduł e-Wyniki powinny być zarejestrowane u producenta.
4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach opisach w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad i usterek
uszkodzonego sprzętu;
c) w przypadku gdy ten sam element będzie naprawiany 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana
tego elementu na nowy, taki sam lub odpowiedni;
d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wypełnionych kart gwarancyjnych jednoznacznie
identyfikujących urządzenie.
5. W przypadku, gdy Zamawiający podał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy też w
załącznikach do specyfikacji, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek nazwy
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własne,nazwy producenta, nazwy konkretnego produktu, wskazanie modeli, służyć to powinno tylko określeniu
pewnego standardu (rodzaju), nie jest celem Zamawiającego wskazanie konkretnego rozwiązania.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie
sprzęt lub oprogramowanie o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości
nie gorszej niż określone w SIWZ. Przedstawione rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów
technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność-jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPLU.02.01.00-06-002/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: art. 93 ust 1a – środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 167-380496

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/10/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380496-2018:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Do Dysa 9
Lublin
20-149
Polska
Tel.:  +48 695274085
E-mail: damian.snopek@cgm.com 
Kod NUTS: PL81
Adres internetowy: www.cgm.com/pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 464 637.70 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 506 935.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

mailto:damian.snopek@cgm.com
www.cgm.com/pl
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
5. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2018


