
Ogłoszenie nr 510201431-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA: Dostawa
komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
RPMA.02.01.01-14-1953/15 „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”
dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573488-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540150315-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, Krajowy
numer identyfikacyjny 10158710000000, ul. ul. Bolesława Prusa  42372, 05-400  Otwock, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 794 671, e-mail zp@zozmswia.pl, faks 227 794 671.
Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka ochrony zdrowia

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 11-2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z
oprogramowaniem. Zamówienie w ramach projektu pn. „Elektroniczna platforma usług
medycznych Otwarty Otwock”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr
1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 21 szt. komputerów stacjonarnych oraz 3
szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, 2. W ramach realizacji zamówienia
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Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 21 szt. komputerów stacjonarnych i 3 szt.
komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis parametrów
minimalnych sprzętu został zawarty w tabeli nr 1 i 2 Załącznika nr 1 do SIWZ. 6. Wszelkie
koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od
wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na postawie art. 93 ust. 4 ustawy
Pzp, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności
kosztów przygotowania oferty. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7. 8. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu
zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty
gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które
związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w przyjętych kryteriach.
9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018,
poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213300-8

Dodatkowe kody CPV: 48900000-7, 30213100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 157352.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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Nazwa wykonawcy: ARRIS Computer Tomasz Stolarek
Email wykonawcy: arris@arris.com.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 21
Kod pocztowy: 24-100
Miejscowość: Puławy
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 137261.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 120017.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138683.73
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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