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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447442-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Urządzenia komputerowe
2018/S 198-447442

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Akademia Pomorska w Słupsku
000001459
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Ziegert, Iwona Zagdan
Tel.:  +48 598405327
E-mail: zampub@apsl.edu.pl 
Faks:  +48 598405380
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apsl.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.apsl.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Ziegert, Iwona Zagdan
Tel.:  +48 598405364
E-mail: zampub@apsl.edu.pl 
Faks:  +48 598405380
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apsl.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zampub@apsl.edu.pl
www.apsl.edu.pl
www.apsl.edu.pl
mailto:zampub@apsl.edu.pl
www.apsl.edu.pl


Dz.U./S S198
13/10/2018
447442-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 8

13/10/2018 S198
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 8

Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa komputerów, oprogramowania i sprzętu multimedialnego, oraz platformy telemedycznej i sprzętu
telemedycznego do pracowni Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku
Numer referencyjny: ZP/1020/2018

II.1.2) Główny kod CPV
30200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Cz. 1 Dostawa komputerów, oprogramowania i sprzętu multimedialnego
Zestawy komputerowe- 4 kpl.
Laptopy- 2 kpl.
Projektory multimedialne led- 4 szt.
Ekrany projekcyjne-2 szt.
Oprogramowanie biurowe- 6 rozszerzeń
Cz. 2. Dostawa platformy telemedycznej i sprzętu telemedycznego
Platforma telemedyczna, urządzenia pomiarowe: (aparat EKG 6-cio odprowadzeniowy – 2 szt., Aparat EKG
12-sto odprowadzeniowy – 3 szt., Spirometr – 4 szt., Glukometr – 5 szt., Pulsoksymetr – 5 szt., Waga – 2 szt.,
analizator moczu – 2 szt, ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny – 5 szt., termometr - 4 szt., aparat do
pomiaru poziomu INR/PT – 3 szt., aparat do pomiaru poziomu cholesterolu i trójglicerydów – 3 szt., system
monitorujący ruch i upadek – 2 szt., Walizka mobilna A – 1 szt., Walizka mobilna B – 1 szt., Walizka mobilna C –
1 szt.), Drukarka – 1 szt., tablet – 3 kpl.

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:
Dostawa komputerów, oprogramowania i sprzętu multimedialnego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30213000
30231300
48700000
33197000
32320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Cz. 1 Dostawa komputerów, oprogramowania i sprzętu multimedialnego
Zestawy komputerowe- 4 kpl.
Laptopy- 2 kpl.
Projektory multimedialne led- 4 szt.
Ekrany projekcyjne-2 szt.
Oprogramowanie biurowe- 6 rozszerzeń

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 013.86 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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:
RPPM.04.02.00-22-0003/16-01

II.2.14) Informacje dodatkowe
„Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku”

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa platformy telemedycznej i sprzętu telemedycznego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30232110
33197000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Cz. 2. Dostawa platformy telemedycznej i sprzętu telemedycznego
Platforma telemedyczna, urządzenia pomiarowe: (aparat EKG 6-cio odprowadzeniowy – 2 szt., Aparat EKG
12-sto odprowadzeniowy – 3 szt., Spirometr – 4 szt., Glukometr – 5 szt., Pulsoksymetr – 5 szt., Waga – 2
szt., analizator moczu – 2 szt, ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny– 5 szt., termometr-4 szt., aparat do
pomiaru poziomu INR/PT – 3 szt., aparat do pomiaru poziomu cholesterolu i trójglicerydów – 3 szt., system
monitorujący ruch i upadek – 2 szt., Walizka mobilna A – 1 szt., Walizka mobilna B – 1 szt., Walizka mobilna C –
1 szt.), Drukarka – 1 szt., tablet – 3 kpl.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 766 616.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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:
RPPM.04.02.00-22-0003/16-01

II.2.14) Informacje dodatkowe
„Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku”

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 szczegółowych warunków w tym zakresie

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dotyczy tylko cz. 2:
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Zamawiający wymaga aby Wykonawca okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał stworzył i dostarczył rozwiązanie telemedyczne
(licencjonowane oprogramowanie i/lub SaaS), potwierdzone minimum 2 wdrożeniami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w zał. nr 4
do SIWZ - wzór umowy. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp przewiduje możliwość
dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia dotyczące 1)terminu, 2)podatku VAT, 3)w zakresie
przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej
zał. nr 4 do SIWZ.

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: 26/11/2018
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
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Akademia Pomorskiej w Słupsku, Kancelaria Ogólna, pok. 35, al. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

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



Dz.U./S S198
13/10/2018
447442-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 8

13/10/2018 S198
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 8

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
Część 1: 1 000,00 PLN.
Część 2: 15 000,00 PLN
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Dot. tylko cz. 2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca okresie ostatnich 3 lat
przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał
stworzył i dostarczył rozwiązanie telemedyczne (licencjonowane oprogramowanie i/lub SaaS), potwierdzone
minimum 2 wdrożeniami.
Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych w ustawie Pzp zgodnie z art. 24 ust.
1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1)
3.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP
4.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów art. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia
postępowania w procedurze odwróconej.
5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie podstaw wykluczenia (dotyczy część 1 i 2)
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
W zakresie potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej (dot. tylko części 2):
1) Wykazu usług wskazanych w rozdz. IV 1 ust. 2 c)wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, z podaniem
ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie- załącznik nr 5 do SIWZ
Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz.V SIWZ.
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Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie JEDZ
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
Się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018
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