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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66515-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tomaszów Lubelski: Urządzenia komputerowe
2019/S 030-066515
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Al. Grunwaldzkie 1
Tomaszów Lubelski
22-600
Polska
Tel.: +48 846644411-432
E-mail: zampub@szpital-tomaszow.pl
Faks: +48 846642050
Kod NUTS: PL812
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-tomaszow.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego
Numer referencyjny: SZZ.251.03.2019.PW

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48300000
48730000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje:
a. rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej SPZOZ – poprzez zakup sprzętu komputerowego
umożliwiającego funkcjonowanie systemu HIS obejmującego zakup:
— zestawu komputerowego wersja podstawowa - 177 szt.,
— zestawu komputerowego wersja rozszerzona - 4 szt.,
— laptopa z kontraktem serwisowym 36-miesięcznym - 5 szt.,
— urządzenia mobilnego - 48 szt.
b. dostawę oprogramowania biurowego i antywirusowego na potrzeby funkcjonowania systemu HIS,
obejmującego zakup:
— oprogramowanie antywirusowe, licencja stanowiskowa - 234 szt.,
— pakiet oprogramowania biurowego - wersja standard licencja wieczysta - 21 szt.,
— pakiet oprogramowania biurowego - wersja rozszerzona licencja wieczysta - 3 szt.
Sprzęt i urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być nowe, dopuszczone do obrotu na podstawie
obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa.
Oprogramowanie oraz licencje będące przedmiotem zamówienia muszą być wolne od wad prawnych.
Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania.
Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPLU.02.01.00-06-0020/17 pt. „Wzrost kompetencji
cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie
Lubelski”. Projekt będzie dofinansowany w ramach Działania 2.1: Cyfrowe Lubelskie projekty z zakresu ezdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych
kompetencji lub uprawnień.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych
kompetencji lub uprawnień.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem w ostatnich 3 latach
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
przynajmniej jednej dostawy odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż
600 000 PLN i potwierdzą, iż umowa ta została wykonana należycie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 09:59

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem w ostatnich 3 latach
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
przynajmniej jednej dostawy odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż
600 000 PLN i potwierdzą, iż umowa ta została wykonana należycie. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust 1b ustawy Pzp należy przedłożyć:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp w formie
jednolitego dokumentu – JEDZ według wzoru sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
Określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE. L. 16.3.2016)
stanowiącego - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów
Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), — oświadczenia Wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (w formie oryginału) – załącznik nr 5 do SIWZ,
— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
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— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie opłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami. W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Ze względu na limit znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został określony w SIWZ.
Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, może być wniesione w jednej lub kilku
formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
— Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: Bank PEKAO S.A. I Oddział w
Tomaszowie Lubelskim nr: 93 1240 2832 1111 0000 3300 7205
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2019
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