
Dz.U./S S76
19/04/2022
207034-2022-PL

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207034-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Racibórz: Różny sprzęt komputerowy
2022/S 076-207034

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
Adres pocztowy: ul. Gamowska 3
Miejscowość: Racibórz
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kalina Barlik
E-mail: przetargi@szpital-raciborz.org 
Tel.:  +48 327555077
Faks:  +48 327555049
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital-raciborz.org
Adres profilu nabywcy: http://miniportal.uzp.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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 IT na potrzeby doposażenie stanowisk i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej w ramach 
projektu pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpita
Numer referencyjny: 11/2022

II.1.2) Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu IT na potrzeby doposażenie stanowisk i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej w ramach 
projektu pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym 
im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Uzupełniający kod CPV: 1, 2
48820000 Serwery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
30213300-8 Komputery biurkowe
30213100-6 Komputery przenośne
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30231300-0 Monitory ekranowe
48620000-0 Systemy operacyjne
48420000 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania
48442000 Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72211000 Usługi programowania oprogramowa

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Rejonowy w Raciborzu ul. Gamowska 3

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa sprzętu IT na potrzeby doposażenie stanowisk i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej w ramach 
projektu pn. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym 
im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Zakres przedmiotu Umowy został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w Formularzu 
asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik do SWZ i obejmuje w szczególności:
• Komputery stacjonarne
• Pakiet oprogramowania biurowego
• Windows Call Licence
• Microsoft Windows Server Standard 2019 PL x64 16Core OEM + instalacja i konfiguracja
• Wdrożenie Active Directory oraz zapasowy kontroler domeny.

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)dla osi priorytetowej: II. 
Cyfrowe Śląskiedla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznychnr wniosku WND-
RPSL.02.01.00-24-0B8C/20-001

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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 w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden 
milion złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował:
-co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu sprzętu komputerowego, które obejmowało 
co najmniej: dostawę i wdrożenie serwerów lub macierzy dyskowej oraz sprzętu sieciowego, każde na kwotę co 
najmniej 400.000,00 złotych brutto
-co najmniej dwa zamówienia polegające na wdrożeniu lub migracji usługi katalogowej dla co najmniej 100 
użytkowników w ramach jednego wdrożenia. Każda usługa na kwotę minimum 30.000,00 złotych brutto.
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia 
w tym:
-Specjalisty ds. wdrażania usługi katalogowej zgodnej z opisaną w załączniku
nr 7 do SWZ - co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w zakresie wdrażania i konfiguracji usług 
katalogowych, tj. brał udział w co najmniej 2 wdrożeniach w polegających na migracji lub wdrożeniu usług 
katalogowych, posiadającą certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w konfiguracji usług katalogowych, 
wystawionym przez producenta oferowanego serwerowego systemu operacyjnego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej 
umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

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: 2022/S 013-028503

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/05/2022
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/05/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
poprzez platformę miniPortal

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ)
2) Formularz asortymentowo – cenowy – (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ)
3) JEDZ– wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ;
4) Pełnomocnictwa
5) Dokumenty lub oświadczenia określone w SWZ rozdział III Przedmiotowe Środki Dowodowe podpisane 
elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
6) Dowód złożenia wadium.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:
- Dokumenty określone w SWZ rozdział VII Podmiotowe środki dowodowe

VI.4) Procedury odwoławcze
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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:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX, rozdział 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu nr 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2022
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