
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

09-10-2019 

Termin składania ofert 

15-10-2019 

Numer ogłoszenia 

1210813 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres m.jarota@wsz-

skier.pl 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

m.jarota@wsz-skier.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Pan Marek Jarota - Kierownik Sekcji Systemów Informatycznych 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

46-834-07-57, 500-134-201 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Zamawiający 

zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia: Dostawa i 

instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Dostawa i instalacja 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Zakup i 

wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. 

Rybickiego w Skierniewicach” realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach 

Osi Priorytetowej VII, Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Szczegółowy zakres przedmiotu planowanego zamówienia określony jest w Załączniku 1 do 

niniejszego zapytania – Opisie przedmiotu zamówienia. 



Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Sprzęt IT 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: łódzkie Powiat: skierniewicki Miejscowość: Skierniewice  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Zamawiający 

zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia: Dostawa i 

instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Dostawa i instalacja 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Zakup i 

wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. 

Rybickiego w Skierniewicach” realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach 

Osi Priorytetowej VII, Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Szczegółowy zakres przedmiotu planowanego zamówienia określony jest w Załączniku 1 do 

niniejszego zapytania – Opisie przedmiotu zamówienia. 

Celem realizacji zamówienia jest modernizacja istniejącej infrastruktury IT, oraz 

zautomatyzowanie wymiany danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa wymiany i 

przechowywania danych. 

Przedmiot zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji 

projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach” 

 

I. Cel realizacji 

Celem realizacji zamówienia jest zautomatyzowanie wymiany danych, podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa wymiany i przechowywania danych. 

 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem, na potrzeby realizacji projektu „Zakup i wdrożenie systemu 

informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w 

Skierniewicach” 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

2.1. Sprzęt komputerowy: 



2.1.1. Dostawę i instalację Komputerów PC, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ  

2.1.2. Dostawę i instalację Stacji diagnostycznej, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do 

OPZ  

2.1.3. Dostawę i instalację Drukarek mono A4, wg wymagań opisanych w Załączniku 3 do 

OPZ  

2.1.4. Dostawę i instalację Urządzeń wielofunkcyjnych mono, wg wymagań w Załączniku 4 

do OPZ 

2.1.5. Dostawę i instalację Drukarek A3, wg wymagań opisanych w Załączniku 5 do OPZ  

2.2. Oprogramowanie systemowe i narzędziowe 

2.2.1. Dostawa i instalacja Systemów operacyjnych PC, wg wymagań opisanych w 

Załączniku 6 do OPZ 

2.2.2. Dostawa i instalacja Systemów biurowych, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do 

OPZ  

2.2.3. Dostawa i instalacja Oprogramowania antywirusowego, wg wymagań w Załączniku 8 

do OPZ  

3. W ramach realizacji usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i 

oprogramowania Zamawiający wymaga: 

3.1. Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia, 

3.2. Instalacji i konfiguracji dostarczonych urządzeń i oprogramowania  

3.3. Wykonania Dokumentacji Powykonawczej; 

4. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu 

gwarancyjnego i opieki aktualizującej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z 

ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

5. Podane w Załącznikach 1-8 parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń i 

oprogramowania należy traktować jako wymagania minimalne.  

6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

rozwiązanie równoważne będzie posiadać funkcjonalność zgodną z posiadaną i wymaganą 

przez Zamawiającego oraz będzie w pełni kompatybilne z już posiadaną infrastrukturą 

przetwarzania danych. Ewentualnie będzie w co najmniej 100% odtwarzać dotychczasowe 

możliwości obliczeniowe i zasoby na składowanie danych. 

Kod CPV 

30200000-1 

Nazwa kodu CPV 

Urządzenia komputerowe 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres m.jarota@wsz-

skier.pl w terminie do dnia 15.10.2019 

Załączniki 

 PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

 Załącznik 8 Wymagania na dostawę i instalację Oprogramowania antywirusowego  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1350275
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1350274


 Załącznik 7 Wymagania na dostawę i instalację Systemów biurowych  

 Załącznik 6 Wymagania na dostawę i instalację Systemów operacyjnych PC  

 Załącznik 5 Wymagania na dostawę i instalację Drukarek A3  

 Załącznik 4 Wymagania na dostawę i instalację Urządzeń wielofunkcyjnych  

 Załącznik 3 Wymagania na dostawę i instalację Drukarek A4  

 Załącznik 2 Wymagania na dostawę i instalację Stacji diagnostycznej  

 Załącznik 1 do OPZ Wymagania na dostawę i instalację Komputerów PC  

 Opis przedmiotu zamówienia  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Oszacowanie musi obejmować pełen zakres opisany w załącznikach 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W 

SKIERNIEWICACH 

Adres 

dr. Stanisława Rybickiego 1 

96-100 Skierniewice 

łódzkie , Skierniewice 

Numer telefonu 

+48468340750 

NIP 

8361081857 

Tytuł projektu 

ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA WOJEWÓDZKIEGO 

SZPITALA ZESPOLONEGO IM ST. RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH 

Numer projektu 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1350273
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1350272
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1350271
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1350270
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1350269
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1350268
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1350267
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1350266
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