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Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

2016/S 211-383812 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Instytut Matki i Dziecka 
ul. Kasprzaka 17A 
Warszawa 
01-211 
Polska 
Tel.: +48 223277240 
E-mail: barbara.kedra@imid.med.pl 
Kod NUTS: PL 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.imid.med.pl 

I.2)Wspólne zamówienie 
I.3)Komunikacja  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: www.imid.med.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:  
Instytucie Matki i Dziecka 
ul. Kolejowa 19 
Warszawa 
01-217 
Polska 
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 6 – (III p.) 
Tel.: +48 223277240 
E-mail: barbara.kedra@imid.med.pl 
Kod NUTS: PL 

Adresy internetowe: 



Główny adres: www.imid.med.pl 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
następujący adres:  
Instytucie Matki i Dziecka 
ul. Kolejowa 19 
Warszawa 
01-217 
Polska 
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 6 – (III p.) 
Tel.: +48 223277240 
E-mail: barbara.kedra@imid.med.pl 
Kod NUTS: PL 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.imid.med.pl 

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: 

Urządzenia komputerowe oraz elektroniczny obieg dokumentów wraz z instalacją i 
konfiguracją. 

Numer referencyjny: A/ZP/SZP.251--39/16 
II.1.2)Główny kod CPV 
48000000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis:  

Urządzenia komputerowe oraz elektroniczny obieg dokumentów wraz z instalacją i 
konfiguracją. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
Wartość bez VAT: 213 322.52 EUR 
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: 

Elektroniczny obieg dokumentów 



Część nr: 1 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
48000000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Instytut Matki i Dziecka 

ul. Kasprzaka 17a 

01-211 Warszawa. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Elektroniczny obieg dokumentów wraz z instalacją. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Cena 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 81 439.08 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w miesiącach: 3 
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.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.02.01.01-14-2267/15-00 pn. „Informatyzacja 
Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania 
dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. ”. 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 200 PLN. 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Długopisy cyfrowe 

Część nr: 2 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
30200000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Instytut Matki i Dziecka 

ul. Kasprzaka 17a 

01-211 Warszawa. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Długopisy cyfrowe – instalacja i konfiguracja. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Cena 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 29 845.07 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w miesiącach: 2 
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.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.02.01.01-14-2267/15-00 pn. „Informatyzacja 
Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania 
dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. ”. 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 700,00 zł. 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Komputery PC 

Część nr: 3 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
30200000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Instytut Matki i Dziecka 

ul. Kasprzaka 17a 



01-211 Warszawa. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Komputery PC. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Cena 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 84 313.40 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w miesiącach: 1 
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.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.02.01.01-14-2267/15-00 pn. „Informatyzacja 
Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania 
dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. ”. 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 500 PLN. 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Tablety 

Część nr: 4 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
30200000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Instytut Matki i Dziecka 

ul. Kasprzaka 17a 

01-211 Warszawa. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Tablety. 



II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Cena 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 10 530.17 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w miesiącach: 1 
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.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.02.01.01-14-2267/15-00 pn. „Informatyzacja 
Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania 
dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. ”. 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 300 PLN. 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Infomaty 

Część nr: 5 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
30200000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Instytut Matki i Dziecka 

ul. Kasprzaka 17a 

01-211 Warszawa. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Infomaty. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Cena 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 7 185.80 EUR 



II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w miesiącach: 1 
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.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.02.01.01-14-2267/15-00 pn. „Informatyzacja 
Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania 
dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line. ”. 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 900 PLN. 

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 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy:  

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – wzór umowy. 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
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 
IV.2)Informacje administracyjne 
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 07/12/2016 
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.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert  
Data: 07/12/2016 
Czas lokalny: 10:30 
Miejsce:  

Instytut Matki i Dziecka 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Kolejowa 19 

01-217 Warszawa 

pokój nr 6, III piętro. 

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 
VI.3)Informacje dodatkowe: 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, a także wykaz oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenie zawarte są w SIWZ. Art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 i 8. W celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty, aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie: Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 7. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa 
każdy z Wykonawców. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

Pozostałe informacje znajdują się w SIWZ 

Na postawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 
zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 



Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587840 
Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)Składanie odwołań 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Departament Odwołań Krajowej Izby 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
28/10/2016 
 


