
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

www.ipzp.pl

Warszawa: P-32-KOMP-2014 na dostawę komputerów oraz oprogramowania
Numer ogłoszenia: 330744 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej 
"Zakurzonej" , ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 831-37-01, faks 635 
84 39.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.inflancka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: P-32-KOMP-2014 na dostawę 
komputerów oraz oprogramowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa komputerów typu All in One oraz oprogramowania w podziale na części, 
na zasadach określonych niniejszą SIWZ. Szczegółowy wykaz określony został w załączniku nr 2 
do niniejszej SIWZ. Część 1 - Komputery Część 2 - Systemy operacyjne i oprogramowanie 
podstawowe Dostarczony przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do uruchomienia 
bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Miejsce dostawy: Szpital Specjalistyczny 
INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SPZOZ, Warszawa, ul .Inflancka 6. Zamawiający 
nie gwarantuje każdorazowo dojazdu do Szpitala ani wjazdu na jego teren. Oferowany przedmiot 
zamówienia musi być fabrycznie nowy. Wykonawca w pełni odpowiada za zgodność i terminowość
wykonania dostawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu 
Zamawiającego powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może 
powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszego przedmiotu zamówienia innemu 
podmiotowi lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do: 
udzielenia minimum 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, zachowania w 
tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją zawartej umowy, stanowiącą 
tajemnicę służbową Zamawiającego, zapłaty kosztów szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub 
osobom trzecim w związku z niewłaściwym wykonaniem czynności związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia lub zaniechaniem wykonania tych czynności. W celu potwierdzenia 
opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie, 
że posiada aktualną polisę, która przez czas związania umowy zabezpieczy roszczenia w przypadku
szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 48.90.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

http://www.ipzp.pl/


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa tego warunku, a dla potrzeb spełnienia tego warunku uzna 
złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykazać wykonane lub wykonywane w okresie 3 ostatnich lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 3 usługi dotyczące dostawy sprzętu komputerowego tożsamego 
rodzajowo z niniejszym zamówieniem

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa tego warunku, a dla potrzeb spełnienia tego warunku uzna 
złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa tego warunku, a dla potrzeb spełnienia tego warunku uzna 
złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa tego warunku, a dla potrzeb spełnienia tego warunku uzna 
złożenie oświadczenia (zał. nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi 
dotyczące dostawy sprzętu komputerowego tożsamego rodzajowo z niniejszym zamówieniem 
Dowodami są: - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert - w przypadku dostaw - oświadczenie wykonawcy - jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. a) zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Oświadczenie 
o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru załącznik nr 3 do oferty) 
formularz oferty (według wzoru załącznik nr 1 do SIWZ); zestawienie wymagań technicznych - 
warunki graniczne i pożądane - (według wzoru załącznik nr 2 do SIWZ) kopie stron katalogów, 
prospektów zaoferowanego sprzętu potwierdzające właściwości oraz ich szczegółową specyfikację 
deklaracje zgodności oraz wymagane prawem dopuszczenia i pozwolenia jeżeli stosowne przepisy 
nakładają obowiązek ich posiadania, certyfikaty CE ew. pełnomocnictwo lub upoważnienie do 
podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), o ile sposób reprezentacji nie 
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. w celu potwierdzenia opisanego 
przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada 
aktualną polisę, która przez czas związania umowy zabezpieczy roszczenia w przypadku szkód 
wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany stawki podatku VAT z tym, iż zmiana taka obciąża Wykonawcę (wartość umowy brutto nie 
może ulec zmianie); zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych związanych z umową 
zgodnie z terminem obowiązywania ww. przepisów; zmian osób upoważnionych do kontaktów od 



obu stron umowy zmian związanych z postępem technologicznym w zakresie parametrów 
technicznych dostarczanych w ramach zamówienia urządzeń, przy czym zmiany te muszą być 
korzystne dla zamawiającego a urządzenia posiadać parametry wyższe od wymaganych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.ipzp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital 
Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej 
Zakurzonej ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Komputery.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputery.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Systemy operacyjne i oprogramowanie podstawowe.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Systemy operacyjne i 
oprogramowanie podstawowe.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


