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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261922-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bochnia: Urządzenia sieciowe
2022/S 095-261922

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty 
Wieckiej
Adres pocztowy: ul. Krakowska 31
Miejscowość: Bochnia
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-700
Państwo: Polska
E-mail: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl 
Tel.:  +48 146153233
Faks:  +48 146153234
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-bochnia.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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/

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń z zakresu Infrastruktura Obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu pn. 
„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"- Część V
Numer referencyjny: DZ-271-1-10/2022

II.1.2) Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem, konfiguracją i wdrożeniem klastra 
serwerów do obsługi EDM (część aplikacyjna) – 4 szt., klastra serwerów MSIM – 2 szt.
2) Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w formularzu - 
Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na 
podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
Przedmiot podzielony na zadania:
Zadanie 1 - Klaster serwerów MSIM
Zadanie 2 - Klaster serwerów do obsługi EDM (część aplikacyjna),

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 1 - Klaster serwerów MSIM
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
48821000 Serwery sieciowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1 - Klaster serwerów MSIM – 2 szt.
Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na 
podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / 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: 60
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:
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny 
projektu:Projekt pn. nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., w ramach działania 
2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalneg

II.2.14) Informacje dodatkowe
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2 - Klaster serwerów do obsługi EDM (część aplikacyjna)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
48821000 Serwery sieciowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 2 - Klaster serwerów do obsługi EDM (część aplikacyjna) – 2 szt.
Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na 
podstawie art. 218 ust. 2 http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / 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: 60
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:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny 
projektu:Projekt pn. nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., w ramach działania 
2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalneg

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH 
ŚRODKACH DOWODOWYCH zawarta jest w pkt. II.8) SWZ http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/
zamowienia-pl/

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunków odpowiednio dla zadania nr 1, 2: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w zakresie 
zdolności zawodowej dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji Zamówienia i które spełniają następujące 
wymagania:
1) prace wdrożeniowe związane z instalacją przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby 
posiadające następujący zestaw certyfikatów:
a) minimum jedna osoba posiadająca ważne certyfikaty wystawiane przez producenta rozwiązania do 
wirtualizacji serwerów VMware vSphere posiadanego przez Zamawiającego, na poziomie minimum VMware 
VCAP Data Center Virtualization Deploy 2021(VMware Certified Advanced Professional Data Center 
Virtualization Deploy 2021) lub wyższy*,
b) minimum jedna osoba posiadająca ważny certyfikat MCSE 2012 lub nowszy wystawiony przez firmę 
Microsoft*,
Informacje dodatkowe:
Jedna osoba może posiadać więcej niż jeden z powyższych certyfikatów.
*Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów, innych niż wskazane przez Zamawiającego. 
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie 
co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego, 
jest potwierdzony egzaminem, jeżeli to dotyczy danego certyfikatu i został wydany przez podmiot profesjonalnie 
zajmujący się certyfikowaniem, nie powiązany z Wykonawcą, posiadający uprawnienia do wydawania 
certyfikatów nadane przez niezależna od Wykonawcy jednostkę.
W przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej, warunek musi spełniać co najmniej jeden z nich lub 
wszyscy łącznie.
ZAMAWIAJĄCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIAW 
WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA 
PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. III.1.4), 
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wzór wykazu zawiera załącznik nr 2D do SWZ Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie 
formalnej spełnia/nie spełnia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały 
w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie 
art. 218 ust. 2 - http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/. Projektowane 
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, 
określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej 
oferty Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 11:00

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.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego Postępowania 
informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw 
dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Z postępowania o udzielenie Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp.
2) Z postępowania o udzielenie Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 1) i 4) Ustawy Pzp.
3) Z postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego na podstawie Ustawy Pzp Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 
oraz 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
ZAMAWIAJĄCY, W ZWIĄZKU Z ZAPISAMI ART. 139 UST. 1 USTAWY PZP, W CELU POTWIERDZENIA 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WEZWIE 
WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA:
1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego 
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ"., stanowiącego Załącznik nr 2A do 
SWZ (formularz JEDZ);
JEDZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, 
tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) oświadczenia, dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 
1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp –
stanowiącego Załącznik nr 2F do SWZ;
ZAMAWIAJĄCY, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA 
DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ 
ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:
Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków - Wykaz podmiotowych środków 
dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego zawarty jest w pkt. V.2) SWZ http://szpital-bochnia.pl/
zamowienia-i-konkursy/zamowienia-pl

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w Postępowaniu, w tym na 
projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w Postępowaniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
5) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Ustawy Pzp, na stronie https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2022
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