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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Łuków
ul. A Rogalińskiego 3
21-400
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Stadnik
Tel.:  +48 257989074
E-mail: zp@spzoz.lukow.pl 
Faks:  +48 257989074
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.lukow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzoz.lukow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zamówienie w ramach projektu unijnego pod tytułem Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z
uruchomieniem E-usług w SPZOZ w Łukowie Część 1 – Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania ...
Numer referencyjny: 17/18

II.1.2) Główny kod CPV
30236000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zp@spzoz.lukow.pl
www.spzoz.lukow.pl
www.spzoz.lukow.pl
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Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa do Magazynu Zamawiającego, montaż w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego, uruchomienie i konfiguracja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencjami
producenta, instruktaż pracowników z obsługi i konfiguracji urządzeń, w szczególności:
a) Serwerów aplikacyjnych,
b) Serwerów bazodanowych,
c) Macierzy SAN,
d) Macierzy NAS,
e) Wielofunkcyjnej zapory sieciowe,
f) Przełączników sieciowych,
g) Systemu wirtualizacji,
h) Silnika bazy danych,
i) Oprogramowania backup
zwanych dalej „Asortymentem”, „Przedmiotem zamówienia”, „Urządzeniem”, Oprogramowaniem”).
Szczegółowy zakres i parametry techniczne asortymentu zostały określone w formularzu asortymentowym,
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

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
48710000
48611000
48620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3 Luków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa do Magazynu Zamawiającego, montaż w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienie i konfiguracja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i
licencjami producenta, instruktaż pracowników z obsługi i konfiguracji urządzeń, w szczególności:
a) Serwerów aplikacyjnych,
b) Serwerów bazodanowych,
c) Macierzy SAN,
d) Macierzy NAS,
e) Wielofunkcyjnej zapory sieciowe,
f) Przełączników sieciowych,
g) Systemu wirtualizacji,
h) Silnika bazy danych,
i) Oprogramowania backup
zwanych dalej „Asortymentem”, „Przedmiotem zamówienia”, „Urządzeniem”, Oprogramowaniem”).
2. Szczegółowy zakres i parametry techniczne asortymentu zostały określone w formularzu asortymentowym,
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
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3. Wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia:
a) Urządzenia: serwery aplikacyjne, serwery bazodanowe, macierz SAN, macierz NAS, wielofunkcyjne
zapory sieciowe, przełączniki sieciowe muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawialne, seryjnie i
aktualnie produkowane oraz muszą posiadać znaki, certyfikaty, w tym oznakowanie CE, wymagane zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (do dostarczanego Przedmiotu umowy musi być dołączany
deklaracja znak CE wystawiony dla danego sprzętu).
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, silnik bazy danych,
oprogramowania backup powinny być zarejestrowane u producenta oraz dostarczone na adres e-mail:
t.buziak@spzoz.lukow.pl .
f) Wykonawca dostarczy Asortyment własnym transportem lub na własny koszt.
2. Przedmiot zamówienia musi być:
1) fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w ostatnim kwartale 2017 r.., kompletny, oznakowany i
gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,
2) nieużywany– tzn. nie być przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych,
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na warunkach opisach w formularzu asortymentowym
stanowiącym Załącznik nr 3 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.

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: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: RPLU.02.01.00 – IZ.00-06-001/17

mailto:t.buziak@spzoz.lukow.pl
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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 zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

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:
Zamawiający nie stawia warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum 1 dostawę, której
przedmiotem była dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania, każda o wartości co najmniej 300 000 zł co
zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienia te zostały lub są wykonywane należycie

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/08/2018
Czas lokalny: 10:00

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/08/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
SPZOZ w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3, Sekcja zamówień publicznych pok.3

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:
Nazwa postępowania: Zamówienie w ramach projektu unijnego pod tytułem Informatyzacja w celu wdrożenia
EDM wraz z uruchomieniem E-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Część 1 – Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania na potrzeby SPZOZ w Łukowie.
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od terminu składania ofert. Podstawy wykluczenia z postępowania
zostały określone w pkt. VI SIWZ. Wymagane dokumenty i oświadczenia zostały określone w pkt VII SIWZ.
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000 PLN.
W związku z koniecznością realizacji zamówienia i zakończenia rzeczowego realizacji projektu finansowanego
ze środków RPO do końca 2018 r., co wynika z uaktualnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego
dotyczącego rozliczenia dofinansowania o które Zamawiający wystąpił, Zamawiający na podst. art. 43 ust 2b
skrócił termin składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

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

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2018


