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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: "Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 16
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL714
Kod pocztowy: 99-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Dominiak
E-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Tel.:  +48 438288235
Faks:  +48 438288255
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzozpcz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poprawa dostępności do
nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej wPCZ Sp.z o.o."
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3331/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
30213200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania, dostawa, instalacja i
konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Poprawa dostępności
do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

mailto:zamowienia@nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 644 800.10 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110
42962000
48000000
48822000
48517000
48620000
72265000
72000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 16
99-200 Poddębice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania, dostawa, instalacja i
konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Poprawa dostępności
do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”
2. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV: Kod CPV główny:
30213200-8 Komputer biurkowy
Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110-8 Drukarki laserowe
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48822000-6 Serwery komputerowe
48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego
48620000-0 Systemy operacyjne
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
72000000-5 Usługi informatyczne
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1 Sprzęt komputerowy:
3.1.1 Serwer – 1 sztuka, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ
3.1.2 Komputery PC – 90 sztuk, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ
3.1.3 Drukarki A4 – 26 sztuk, wg wymagań opisanych w Załączniku 3 do OPZ
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3.1.4 Urządzenia wielofunkcyjne – 17 sztuk, wg wymagań opisanych w Załączniku 4 do OPZ
3.1.5 Drukarki A3 – 3 sztuki, wg wymagań opisanych w Załączniku 5 do OPZ
3.2 Oprogramowanie systemowe i narzędziowe
3.2.1 Serwerowy system operacyjny – 1 sztuka, wg wymagań opisanych w Załączniku 6 do OPZ
3.2.2 Systemy operacyjne komputerów – 90 sztuk, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do OPZ
3.2.3 Pakiety biurowe – 25 sztuk, wg wymagań opisanych w Załączniku 8 do OPZ
3.3 W ramach realizacji usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania Zamawiający
wymaga:
3.3.1 Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia,
3.3.2 Instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania,
3.3.3 Wykonania Dokumentacji Powykonawczej;
4. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego i
wsparcia technicznego przez okres nie krótszy niż minimum 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu
zamówienia. Ponadto, szczegółowe wymagania techniczne względem oprogramowania, sprzętu i usług
określone są w Załącznikach 1 – 8 do Opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach:Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś
Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych.Umowa o Dofinansowanie Projektu Nr UDA-
RPLD.07.01.02-10-0054/17-00 z Instytucją Zarządzającą RPO WŁ na lata 2014-2020 zawartej w dniu
24.05.2018 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Cena -60%
Gwarancja - 30%
Funkcjonalność - 10%.
Szczegółowe zasady przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert zostały opisane w
Rozdziale XIII SIWZ.

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.1.6) 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: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 012-023296

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
Nazwa:
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poprawa dostępności do
nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej wPCZ Sp.z o.o."

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/04/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Ul. Wojciechowska 9a
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-704
Państwo: Polska
E-mail: bartosz.jurkiewicz@arcussi.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 662 030.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 644 800.10 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja 2016 r.), dalej
RODO, Zarząd Spółki PCZ informuje:1.Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od uczestnika
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w
Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. (dalej Administrator);

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23296-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:bartosz.jurkiewicz@arcussi.pl
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2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email: sekretariat@nzozpcz.pl  lub na adres pocztowy
Administratora; 3.dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego
na potrzeby realizacji projektu „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz
rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”” (numer postępowania
PCZ/ZP/3331/1/2020); 4.odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp); 5.dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania liczy się od dnia zakończenia czas trwania umowy;
6.obowiązek podania przez uczestnika postępowania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają wprost z ustawy Pzp; 7.uczestnikowi postępowania przysługuje prawo żądania od Administratora:
uzyskania kopii swoich danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2 RODO; wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8.dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjomwpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:sekretariat@nzozpcz.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2020

http://www.uzp.gov.pl

