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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542874-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Nisko: Urządzenia komputerowe
2022/S 192-542874

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 1
Miejscowość: Nisko
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Tabor
E-mail: przetargi@szpital-nisko.pl 
Tel.:  +48 158416779
Faks:  +48 158416704
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-nisko.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://e-propublico.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://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana 
w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Nisku"
Numer referencyjny: Z.II.260.037.Zp.2022

II.1.2) Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana 
w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nisku” - 2 Zadania.
Zadanie nr 1 - Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej obejmująca:
- Zakup i instalację infrastruktury sprzętowej.
Zadanie nr 2 - Modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych obejmująca:
- Dostawę urządzeń, oprogramowania dziedzinowego i licencji oraz wdrożenie e-usług.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48820000 Serwery
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

II.2.4) Opis zamówienia:
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Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej poprzez zakup i instalację infrastruktury sprzętowej:
- Serwer bazodanowy: 2 szt.,
- Serwer wirtualizacyjny: 1 szt.,
- Przełącznik FC: 2 szt.,
- Przełącznik Ethernet: 11 szt.,
- Przełącznik Ethernet SFP+: 1 szt.,
- Zasilacz awaryjny z bateriami: 1 szt.,
- Komputery z monitorami: 150 szt.,
- Półka do macierzy: 1 szt.,
- NAC (Network Access Control): 1 szt.,
- Dyski NL-SAS: 10 szt.,
- Rozszerzenie pamięci RAM 16 GB: 12 szt.,
- Rozszerzenie pamięci RAM 32 GB: 32 szt.,
- Oprogramowanie systemowe do komputerów: 150 szt.,
- Oprogramowanie do serwerów bazodanowych: 1 kpl. (4 licencje),
- Oprogramowanie do archiwizacji: 1 kpl. (2 licencje),
- Oprogramowanie do wirtualizacji: 1 szt.,
- Oprogramowanie do stałego monitorowania systemów, urządzeń i aplikacji w infrastrukturze: 1 szt.,
- Oprogramowanie do serwera wirtualizacyjnego: 1 szt.,
- Licencje dostępowe do serwerów: 150 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

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:
RPPK.02.01.00-18-0005/20

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w zakresie Zadania nr 1 wynosi: 24000 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

05/10/2022 S192
https://ted.europa.eu/TED

3 / 9



Dz.U./S S192
05/10/2022
542874-2022-PL

4 / 9

30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

II.2.4) Opis zamówienia:
Modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych poprzez dostawę urządzeń, oprogramowania dziedzinowego i 
licencji oraz wdrożenie e-usług:
- Urządzenia do składania podpisu: 10 szt.,
- Urządzenia do skanowania dokumentacji medycznej: 15 szt.,
- Oprogramowanie do składania podpisu: 10 szt.,
- Licencja na serwer do digitalizacji dokumentacji medycznej: 1 szt.,
- Licencje na stacje robocze do digitalizacji dokumentacji medycznej: 16 szt.,
- Licencja modułu bloku operacyjnego: 1 kpl.,
- System elektronicznego obiegu dokumentów: 1 szt.,
- Licencja systemu zarządzania dokumentacją medyczną: 1 szt.,
- Wykonanie formularzy do podpisu: 1 usługa,
- Wdrożenie systemu do składania podpisu: 1 usługa,
- Wdrożenie systemu do digitalizacji dokumentacji medycznej: 1 usługa,
- Interfejs zasilenia Regionalnego Repozytorium: 1 usługa,
- Interfejs integracji e-rejestracja, e-informacja: 1 usługa,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 240
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:
RPPK.02.01.00-18-0005/20

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w zakresie Zadania nr 2 wynosi: 15000 PLN

05/10/2022 S192
https://ted.europa.eu/TED

4 / 9



Dz.U./S S192
05/10/2022
542874-2022-PL

5 / 9

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:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, którzy są wpisani do jednego z rejestrów 
zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 
warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony 
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: 
jeden milion złotych);
2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 
złotych).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na 
podstawie dokumentów dołączonych do oferty.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zdolności techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony 
jeżeli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie:
1) W zakresie zadania nr 1
- zrealizował co najmniej trzy dostawy sprzętu i urządzeń komputerowych o łącznej wartości brutto minimum 
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2) W zakresie zadania nr 2
- dokonał co najmniej trzy wdrożenia systemu informatycznego wraz z e-usługami o łącznej wartości brutto 
minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3) W zakresie zadania nr 2 dysponuje, lub będzie dysponował następującymi osobami, skierowanymi do 
realizacji zamówienia:
- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika projektu, która w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert kierowała jako kierownik lub zastępca kierownika (od rozpoczęcia do 
zakończenia wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych) pracą zespołu odpowiedzialnego za 
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prawidłowość wykonania co najmniej jednego projektu informatycznego polegającego na dostawie i wdrożeniu 
zintegrowanego systemu,
- co najmniej jedną osobą na stanowisku architekta/projektanta, która w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert odpowiadała za projektowanie (od rozpoczęcia do zakończenia projektu) 
architektury co najmniej jednego systemu informatycznego,
- co najmniej jedną osobą na stanowisku konsultanta ds. bezpieczeństwa, która w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję konsultanta lub specjalisty ds. bezpieczeństwa lub 
równoważną (tj. była odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemu informatycznego) w co najmniej jednym 
projekcie informatycznym (od rozpoczęcia do zakończenia projektu), obejmującym wdrożenie oprogramowania,
- co najmniej dwiema osobami na stanowisku programistów, z których każda w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert wykonywała prace programistyczne (od rozpoczęcia do zakończenia projektu) 
obejmujące integrowanie rozwiązań systemów dziedzinowych z e-usługami w co najmniej jednym projekcie 
informatycznym,
- co najmniej dwiema osobami na stanowisku wdrożeniowców, z których każda w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace wdrożeniowe (od rozpoczęcia do zakończenia 
projektu), w co najmniej jednym projekcie informatycznym obejmującym wdrożenia oprogramowania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na 
podstawie dokumentów dołączonych do oferty.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które 
stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 10:30

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.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
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Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Kościuszki 1, 37–400 Nisko, pokój nr 17 poprzez odszyfrowanie i 
otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

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:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Wypełniony formularz cenowy.
3. Dowód wniesienia wadium.
4. Jednolity europejski dokument zamówienia.
5. Oświadczenie Wykonawcy,że:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835),
b) nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na podstawie 
artykułu 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 
31.07.2014, z późn. zm.).
6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. (Dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia).
8. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
9. Przedmiotowe środki dowodowe. Dokumenty i materiały informacyjne: specyfikacje techniczne, karty 
katalogowe, certyfikaty, wpisy, wyniki testów, wydruki ze strony internetowej, oświadczenia Wykonawcy 
lub Producenta lub dokumenty równoważne opisujące przedmiot zamówienia, potwierdzające zgodność 
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wszystkich wskazanych cech i parametrów urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do specyfikacji warunków 
zamówienia (OPZ).
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem.
2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.
3. Wykaz dostaw lub usług.
4. Wykaz osób.
5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
8. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast „Odpisu lub informacji z KRS 
lub CEIDG” składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza 
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem. (dotyczy podmiotów zagranicznych).
9. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

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: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 niniejszej ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 513–516 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.
Termin wniesienia odwołania określa art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2022
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