URZĄD REJESTRACJI
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
AL. JEROZOLIMSKIE 181C; 02-222 WARSZAWA; TEL. +48 22 492-11-00; FAX +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182
REGON 015249601

2020-10-14
SPRAWA:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość
kwoty 139 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU KLASY SANDBOX
ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA TECHNICZNEGO TEGO SYSTEMU W CELU ZABEZPIECZENIA SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ (numer
referencyjny: BAG-AGZ.26.14.2020)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zamawiający
w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (PZP - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz pkt 7.4 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) informuje o tym, że:
1) w postępowaniu wpłynęły oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy dostępnej pod
adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl; oferty uległy odszyfrowaniu i otwarciu w dniu 14 października 2020 r.
o godz. 10:30; komisja przetargowa zamawiającego odczytała treść złożonych dokumentacji ofertowych;
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel zamieścił na https://urpl.ezamawiajacy.pl
informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.
łącznie 590 400,00 PLN brutto (wraz z 23% podatkiem od towarów i usług), z tym że 560 880 PLN brutto
(środki inwestycyjne) przeznacza się na dostawę i wdrożenie Systemu Sandbox wraz z udzieleniem
licencji na oprogramowanie, a 29 520 PLN brutto (środki bieżące) przeznacza się na sfinansowanie usług
w zakresie utrzymania/wsparcia technicznego Systemu Sandbox przez wykonawcę w ciągu 12 m-cy od
dnia odbioru Systemu Sandbox przez zamawiającego;
3) w terminie upływającym w dniu 14 października 2020 r. godz. 10:00, złożono następujące oferty:
nazwa (firma)
siedziba i adres wykonawcy
Point sp. z o.o.
02-366 Warszawa,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
Apex.IT sp. z o.o.
02-188 Warszawa,
ul. Janka Muzykanta 60

całkowita cena brutto
termin dostarczenia, zainstalowania,
(wraz z VAT) C = CS + CUW,
skonfigurowania i uruchomienia
gdzie CUW musi być większa Systemu Sandbox w infrastrukturze
niż 0,05 x CS
zamawiającego

C = 543 660,00 PLN
CS = 512 910,00 PLN
CUW = 30 750,00 PLN
C = 433 759,50 PLN
CS = 365 310,00 PLN
CUW = 68 449,50 PLN

okres gwarancji
i warunki płatności
wykonawca przyjął

10 dni od dnia zawarcia umowy istotne postanowienia
umowy
wykonawca przyjął

10 dni od dnia zawarcia umowy istotne postanowienia
umowy

W terminie do 19 października 2020 r. każdy wykonawca, który złożył ofertę, zobowiązany jest przekazać
zamawiającemu na załączonym formularzu (za pośrednictwem platformy https://urpl.ezamawiajacy.pl)
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. W przypadku stwierdzenia przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca składa wraz z ww. oświadczeniem dowody (dokumenty lub informacje) potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

