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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321874-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Parczew: Sieci
2011/S 198-321874

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościelna 136
Osoba do kontaktów: Marianna Korniluk PL-21-200 Parczew
21-200 Parczew
POLSKA
Tel.:  +48 833552113
E-mail: zaopspzozparczew@wp.pl
Faks:  +48 833552113
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.spzozparczew.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Informatyzacja SPZOZ w Parczewie i zakup sprzętu komputerowego i sieciowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy: SP ZOZ w Parczewie.
Kod NUTS PL31

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: routera, konsoli, komputerów, drukarek, czytników, serwerów, zasilaczy
UPS, systemu informatycznego w części medycznej i administracyjnej wraz z jego wdrożeniem, systemu PACS/
RIS, modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej z dedykowaną siecią elektryczną na podstawie załączonego
przedmiaru robót i dokumentacji technicznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Parczewie w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo na załączonych formularzach załącznika nr 2
do SIWZ.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321874-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:zaopspzozparczew@wp.pl
www.spzozparczew.pl
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32400000, 30200000, 51610000, 72260000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 903 910,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

SPZOZ.V.ZP-3520/7/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 147-244475 z dnia 3.8.2011
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 152-251567 z dnia 10.8.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Informatyzacja SPZOZ w Parczewie i zakup sprzętu komputerowego i sieciowego.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

5.10.2011

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
ul. Do Dysa 9
20-149 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 814442015
Adres internetowy: www.compugroup.pl
Faks:  +48 814442018

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244475-2011:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251567-2011:TEXT:PL:HTML
www.compugroup.pl
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Wartość: 893 491,59 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 903 910,00 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT 363 100,00 PLN
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: a) modernizacja i rozbudowa
sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią elektryczną,
b) system informatyczny w części administracyjnej, wdrożenie użytkowników do pracy administracyjnego
systemu informatycznego, wdrożenie informatycznego systemu administracyjnego wraz z migracją danych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie w ramach projektu „Zakup
specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i
dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim”. Zakres zamówienia jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dla realizacji
projektu pod nazwą: „Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu
medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013”.

VI.2) Informacje dodatkowe:
Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego.
1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Wypełnione załączniki potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę oferowanych parametrów sprzętu
komputerowego i sieciowego oraz oferowanego systemu informatycznego stanowiącego przedmiot
zamówienia.
3. Oferowany sprzęt objęty przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie
Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oznaczony znakiem CE, co należy potwierdzić stosownym
dokumentem / dokumentami – określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ.

VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Polska

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
2) 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt 1,
3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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,
4) odwołanie wobec innych czynności niż ww. 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,
5) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
6) jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.10.2011


