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Podmioty biorące udział 
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-14/22/07    zamówienia publicznego 
 
  
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego. 

 
 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 
Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano następującą ofertę: 

Oferta nr 2 
Biuro Usług Informatycznych  

BIUINF J. Czechumski, J. Grzela Sp. J. 
ul. Chrobrego 26/4 

85-047 BYDGOSZCZ 
cena: 655.514,00 zł. 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na podstawie 
kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała maksymalną ilość punktów (kryterium cena – 
90% i miesięczna ilość godzin serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – 10%). 
 

II. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 3) Pzp zamawiający informuje, że w wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego 
systemu informatycznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
wykluczono Wykonawcę: 

 
a. ISH Polska Sp. z o.o., ul. Wileńska 44, 80-215 GDAŃSK – wykonawcę wykluczono na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) Pzp – nie złożono dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
• Przedstawiony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego przedstawia stan na dzień 

08.09.2006 r. - zamawiający wymagał, aby dokument był aktualny,  
tj. wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert; 

• Zamawiający wymagał przedstawienia wykazu wykonanych dostaw wraz  
z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie – wykonawca nie 
spełnił tego wymogu. W przedstawionym wykazie przedstawiono zamówienie 
dla Swissmed Centrum Zdrowia S.A., którego realizacja według danych w tabeli 
rozpoczęła się w styczniu 2007 r. Brak informacji o zakończeniu realizacji,  
a zatem niemożliwe jest stwierdzenie czy wykonawca spełnił warunek 
posiadania doświadczenia (w tym celu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane [Dz. U. z 2006 r. nr 87 poz. 
605] należy przedłożyć wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech 
lat przed dniem wszczęcia przetargu). Ponadto Wykonawca nie dołączył 
referencji potwierdzających należyte wykonanie zamówienie, niemożliwe jest 
więc zweryfikowanie czy wykazana dostawa spełnia wymagania zamawiającego. 

Wobec powyższego nie można uznać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki 
udziału w postępowaniu. 
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 Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

 Jednocześnie zamawiający informuje, że nie skorzystał z przepisu art. 26 ust. 3 Pzp  
i nie wezwał do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu z uwagi sporządzenie oferty w sposób odbiegający od 
zaleceń zamawiającego (brak podpisu uprawnionego przedstawiciela wykonawcy pod 
formularzem cenowym – zał. nr 2 do SIWZ oraz formularzem wymaganych 
właściwości systemu – zał. nr 5 do SIWZ – widnieje tylko nieidentyfikowalna parafa). 
Ponadto oferta podlega odrzuceniu ze względu na sprzeczne zobowiązanie 
Wykonawcy odnośnie miesięcznej ilości godzin serwisowych w okresie 
pogwarancyjnym – w jednym załączniku w dwóch miejscach jest podana różna ilość: 
180 i 120 godzin. Niemożliwe jest stwierdzenie, jaka liczba godzin jest faktycznie 
przez Wykonawcę oferowana, nie można zatem dokonać oceny oferty (ilość godzin 
jest kryterium ocenianym).  
W powyższej sytuacji uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu byłoby niecelowe, gdyż oferta Wykonawcy nie 
mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, zarówno pod względem ceny (najwyższa 
cena spośród złożonych ofert), jak i z uwagi na art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp (oferta 
niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

 
III. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 2) Pzp zamawiający informuje, że w wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instalację i wdrożenie zintegrowanego 
systemu informatycznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
odrzucono ofertę Wykonawcy: 

 
a. Oferta nr 3 złożona przez SYGNITY S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 WARSZAWA - 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp – jej treść nie odpowiada treści 
SIWZ. Zamawiający zawarł w SIWZ zastrzeżenie o prawie do zorganizowania 
prezentacji oferowanego oprogramowania aplikacyjnego, podczas której 
zweryfikowane miały być parametry wymaganych właściwości systemu, których 
spełnienie Wykonawca zadeklarował w ofercie. Prezentacja ta miała na celu 
praktyczne wykazanie zgodności informacji zawartych w ofercie z wymaganiami 
zamawiającego określonymi w SIWZ. Firma SYGNITY S.A. podczas prezentacji nie 
potwierdziła, że oferowany system informatyczny spełnia wymagania specyfikacji, 
których spełnienie zadeklarowała w ofercie. W świetle powyższego oferta jako 
niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu. 

 
 
 
 

Zamawiający składa podziękowania wszystkim uczestnikom postępowania 
przetargowego. 
 
 
 
 
 
         Z poważaniem 
 
         Dyrektor 
         Leszek Bonna 
  
 
 
 
 
 
 
 
A.W. 
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Chojnice: Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach 

Numer ogłoszenia: 103397 - 2007; data zamieszczenia: 20.06.2007 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
Tak, numer ogłoszenia w BZP: 21399 - 2007. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna, 
89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3956974, fax 052 3956569. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i wdrożenie 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego spełniającego wymagania techniczno-użytkowe, 
określone szczegółowo w SIWZ.  
ZSI powinien realizować zadania związane z gromadzeniem i wydawaniem danych oraz 
statystyką, sprawozdawczością i analizą danych - w zakresie działalności medycznej 
dotyczącą świadczonych usług medycznych. 
Realizacja funkcji ZSI powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa  
w odniesieniu do zakresu funkcjonowania Zamawiającego wynikającymi z opublikowanych 
ustaw, zarządzeń, rozporządzeń i wytycznych: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 
Finansów. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych dotyczących merytorycznie szpitali. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.24.00.00-3, 30.25.20.00-0, 30.25.50.00-1, 
30.25.80.00-2, 50.96.10.00-9. 
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie 
zamówienia i części: 539200 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
Nie 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2006. 
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 



  

 
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

Biuro Usług Informatycznych BIUINF J. Czechumski, J. Grzela Sp. J., ul. Chrobrego 26/4, 
85-047 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie. 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH 
ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) 

Cena wybranej oferty: 539200.00 

Oferta z najniższą ceną: 539200.00 / oferta z najwyższą ceną: 591050.00 

Waluta: PLN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W. 


