
ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA 

AL. JEROZOLIMSKIE 155, 02-326 WARSZAWA 

Warszawa, dnia 24/06/2010 
 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  
 
 

 
ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP – 85/10 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym informuje, iŜ dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu 

nieograniczonego” na: 
 

ROZBUDOWĘ SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW Z FUNKCJĄ ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 72.26.30.00-6; 48.31.11.00-2 

 

WYKAZ  ZŁOśONYCH  OFERT  W  NINIEJSZYM  POSTĘPOWANIU 
 

NUMER 

OFERTY 
NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMY 

 

ZESTAWIENIE CEN  
 

C.C.- CENA CAŁKOWITA BRUTTO  

PUNKTACJA  

ZA KRYTERIUM OCENY 
JEDYNYM KRYTERIUM OCENY 

OFERT BYŁA OFEROWANA CENA 

– 100%  

1 
T KOMP TOMASZ KRUSZEWSKI 
UL. SMUKALSKA 33 
85-565 BYDGOSZCZ 

 

C.C.-    280 887,38 
oferta odrzucona */ 

2 
TBM SOFTWARE SP. Z O.O. 
UL. BIAŁOSTOCKA 22 
03-741 WARSZAWA 

C.C.-    296 560,53 100,00   

 

 

 
ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ NR 2 FIRMY: 

03-741 WARSZAWA 
UZASADNIENIE WYBORU:  

Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Oferta w/w firmy posiada najniŜsza cenę.   

 

*/ OFERTY ODRZUCONE 

Oferta nr 1 firmy T KOMP została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych „jej treść 

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 (...)” 

Uzasadnienie faktyczne: 

1) W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. V ppkt 1.2 wymagane było, aby dostarczony system 

umoŜliwiał jednoczoną pracę minimum 57 uŜytkownikom w zakresie funkcjonalności związanych z 

zarządzaniem obiegiem dokumentów i spraw, 1 uŜytkownikowi w zakresie funkcjonalności związanych ze 

skanowaniem oraz 5 uŜytkownikom w zakresie funkcjonalności związanych z archiwum.  Firma T Komp 

zaoferowała oprogramowanie NND Integrum,  moduły NND 9000, NND DMS z 10 licencjami 

jednoczesnego dostępu co oznacza, Ŝe jednocześnie w systemie w zakresie  funkcjonalności związanych z 

zarządzaniem obiegiem dokumentów i spraw moŜe pracować 10 a nie jak wymagał tego Zamawiający 57 osób.  

TBM SOFTWARE SP. Z O.O. 
UL. BIAŁOSTOCKA 22 



2) W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. V ppkt 1.4 wymagane było, aby dostarczony system 

spełniał wszystkie wymienione wymagania funkcjonalne.  

a.  Firma T Komp odpowiedziała przecząco nt. posiadania przez oferowany przez nią system 

funkcjonalności określonej pkt II ppt 3 wymagań funkcjonalnych w zakresie „Funkcjonalności 

skanowania i indeksowania”  tj. „opisywania zeskanowanych dokumentów z interaktywnym 

wykorzystaniem OCR polegającym na automatycznym wypełnianiu pól metadanych treścią 

rozpoznaną z dokumentu” oraz w opisie sposobu realizacji tej funkcjonalności stwierdziła, Ŝe 

oferowany przez nią system nie posiada wbudowanej funkcji OCR, co jest jednoznaczne z brakiem 

spełnienia wymagania postawionego przez Zmawiającego. 

b. Firma T Komp, mimo odpowiedzi twierdzącej, nie spełnia wymagania określonego w pkt IV ppt 9 

wymagań funkcjonalnych w zakresie „Funkcji archiwizacji” dotyczącego wyszukiwania 

pełnotektowego obrazów dokumentów skanowanych z wykorzystaniem funkcji OCR, poniewaŜ firma 

w opisie  wymagania opisanego w ppkt a) stwierdziła, iŜ oferowany przez nią system nie posiada 

wbudowanej funkcji OCR, która z punktu widzenia technicznego jest konieczna do spełnienia 

przedmiotowego wymagania. W opisie sposobu realizacji tej funkcjonalności firma stwierdziła, Ŝe 

wyszukiwanie pełnotekstowe dotyczy dokumentów typu Word, Excel a nie potwierdziła wyszukiwania 

pełnotekstowego obrazów dokumentów skanowanych. 

c. Firma T Komp, mimo odpowiedzi twierdzącej, nie spełnia wymagania określonego w pkt VI ppt 12 

wymagań funkcjonalnych w zakresie „Funkcji administracji systemem” dotyczącego „wykonywania 

backupów systemu z moŜliwością ustawienia częstotliwości i godziny ich wykonywania”. W opisie 

sposobu realizacji tej funkcjonalności firma stwierdziła, Ŝe oferowany system nie posiada funkcji 

backupowania danych i Ŝe wystarczające są standardowe funkcje posiadane przez oprogramowanie 

firm trzecich (MS SQL Server oraz MS Windows Server). PoniewaŜ wymaganie określone przez 

Zamawiającego odnosi się do oferowanego systemu a nie do systemów firm trzecich, z technicznego 

punktu widzenia obiektywnie nie moŜna uznać, Ŝe system NND Integrum spełnia przedmiotowe 

wymaganie postawione przez Zamawiającego 

 

Zamawiający, w myśl art. 94 ust. 1 pkt 2 , z zastrzeŜeniem art. 183 w/w ustawy P.z.p., przewiduje zawarcie umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty tj. 

najwcześniej od dnia 30.06.2010r.. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


