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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613754-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania
2020/S 247-613754

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
Adres pocztowy: ul. J. Sierakowskiego 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-709
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych, Wiesława Bugalska
E-mail: zampub@spkso.waw.pl 
Tel.:  +48 225116306
Faks:  +48 225110316
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spkso.waw.pl

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 i wdrożenie e-Usług i oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego wraz z usługą 
migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej
Numer referencyjny: ZP/12/2020

II.1.2) Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie e-Usług i oprogramowania dla szpitalnego systemu 
informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą 
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niezbędnej infrastruktury technicznej w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach 
leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 706 806.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30237100 Części komputerów
30237200 Akcesoria komputerowe
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie e-Usług i oprogramowania dla szpitalnego systemu 
informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą 
niezbędnej infrastruktury technicznej w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach 
leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej „SOPZ”) zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
4. Przedstawione w szczegółowym opisie (załącznik nr 3 do SIWZ) parametry przedmiotu zamówienia, stanowią 
minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego. Ewentualne wskazane nazwy produktów 
oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
5. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu równoważnego w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia 
tzn., że zaoferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, 
jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
6. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, itp. (jeśli takie się pojawiły) 
– stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, 
w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano nazwy materiałów, dopuszcza się 
stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały użyte w opisie przedmiotu 
zamówienia, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach 
użytkowych i jakościowych. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je 
weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych 
w załącznikach do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność zaoferowanego 
asortymentu. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie uzna 
rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do SIWZ minimalnych 
wymaganiach jakościowych.
7. Ewentualne zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów użyto jedynie w celu 
przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie 
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zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy 
czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie
„lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” zamawiający rozumie oferowanie materiałów 
gwarantujących realizację zamówienia zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia, ani do zmiany ceny, 
ani do naruszenia przepisów prawa.
8. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie, w przypadku gdy zamawiający opisał przedmiot 
zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.
9. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, stanowiącym 
załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja dotycząca e-Usług / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie czasu realizacji zamówienia / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00

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:
Program operacyjny Polska cyfrowa – nr identyfikacyjny projektu POPC.02.01.00-00-0092/18. Postępowanie 
prowadzone jest w cwelu realizacji projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych 
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Pełna nazwa zamówienia, o której mowa w sekcji II.1.1: Dostawa i wdrożenie e-Usług i oprogramowania dla 
szpitalnego systemu informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego 
oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w 
podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

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.1.8) 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: 2020/S 175-423078

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
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CompuGroup Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Do Dysa 9
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-149
Państwo: Polska
Tel.:  +48 695274085
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 644 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 706 806.00 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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Określa dział VI ustawy – Prawo zamówień publicznych pn. „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2020

18/12/2020 S247
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4


		2020-12-18T06:46:11+0100
	ARHS SPIKESEED 52ceff9015efcaf242064ff1aa0cd251c3fec6a4




