
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz migracja danych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290890

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Pałacowa 15

1.4.2.) Miejscowość: Woskowice Małe

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 77 419 65 22, +48 77 419 65 55

1.4.8.) Numer faksu: +48 77 419 65 22 w. 29

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@olowoskowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.olowoskowice.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a027b49b-2490-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339664/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-30 15:24

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00200889/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:
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Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz migracja danych.

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz migracja danych. Część 1:
Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu sieciowego oraz migracja
danych: 
1) dyskowej pamięci masowej (macierzy dyskowej) – 1 szt.,
2) serwera aplikacyjnego RACK dwuprocesorowego wraz z oprogramowaniem – 2 kpl.,
3) oprogramowania do wirtualizacji wraz ze wsparciem producenta – 1 kpl.,
4) przełącznika sieciowego RACK – 1 szt.,
5) wykonanie migracji danych – 1 kpl.

Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny kod CPV: 
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy.
Dodatkowe kody CPV: 
30232000-4 Sprzęt peryferyjny.
30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych.
30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID).
48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania.
48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego.
48613000-8 Elektroniczne zarządzanie danymi.
48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania.
48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej.
48823000-3 Serwery plików.
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.
51610000-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji.
72210000-0 Usługi programowania pakietów oprogramowania.
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania.

Miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach: nr 3 do SWZ –
Szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym zgodnie z wymaganiami opisanymi w załącznikach: nr 3 do SWZ – Szczegółowych
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opisach przedmiotu zamówienia.. 

Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom
wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym.

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni
sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa,
aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub
odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania
umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
SWZ i ofercie.

3.9.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

48613000-8 - Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM)

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

48823000-3 - Serwery plików

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz migracja danych. Część 2:
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem:
1) zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 12 kpl.,
2) pakietów oprogramowania biurowego – 12 licencji.

Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny kod CPV: 
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy.
Dodatkowe kody CPV: 
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30213300-8 Komputer biurkowy.
30232000-4 Sprzęt peryferyjny.
48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania.
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania.

Miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach: nr 3 do SWZ –
Szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym zgodnie z wymaganiami opisanymi w załącznikach: nr 3 do SWZ – Szczegółowych
opisach przedmiotu zamówienia.. 

Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom
wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym.

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni
sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa,
aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub
odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania
umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
SWZ i ofercie.

3.9.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
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4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7121076075

4.3.3.) Ulica: ul. Do Dysa 9

4.3.4.) Miejscowość: Lublin

4.3.5.) Kod pocztowy: 20-149

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 243514,17 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00257858/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-17

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 243514,17 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

nie dotyczy
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