Warszawa, dnia 03.03.2015r.
Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015
Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego 2
Numer ogłoszenia: 46726 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów ,
ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 641-67-59, faks 22 641-52-14.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozursynow.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: dostawa sprzętu komputerowego 2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Warszawa Ursynów.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 30.23.21.10-8,
30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien
wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub
realizuje co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto
każde, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi udzielanego zamówienia, za
które uznane będą zamówienia obejmujące dostawę sprzętu komputerowego. Przez
zamówienie obejmujące dostawę sprzętu komputerowego rozumie się zamówienie,
w skład którego wchodził sprzęt komputerowy (komputery biurkowe, komputery
przenośne, drukarki) o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według zasady spełnia - nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach żądanych
na ich potwierdzenie przez Zamawiającego.
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:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
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;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
Komputer biurkowi I opisany w załączniku nr 1A Testy wydajnościowe SYSmark®
2012 PerformanceTest Test PassMark CPU MarkProcesor dla procesora potwierdzający
wynik min. 4930 punktów Test PassMark Performance dla karty graficznej
potwierdzający wynik min. 520 punktów w G3D Rating Certyfikat ISO9001 dla
producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego
modelu komputera w internetowym katalogu http: www.eu energystar.org lub http:
www.energystar.gov Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę
systemową wydruk ze strony producenta Certyfikat ISO 9001:2000 dla firmy
serwisującej na świadczenie usług serwisowych oraz potwierdzenie posiadania
autoryzacji producenta komputera Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku
nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej,
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Komputer biurkowy II
opisany w załączniku nr 1B Test PassMark CPU MarkProcesor dla procesora
potwierdzający wynik min. 4930 punktów Test PassMark Performance dla karty
graficznej potwierdzający wynik min. 530 punktów w G3D Rating Certyfikat ISO9001
dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE certyfikat Energy Star min. 5.0 lub wpis
dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http: www.eu
energystar.org lub http: www.energystar.gov Potwierdzenie kompatybilności komputera

na daną platformę systemową wydruk ze strony producenta Certyfikat ISO 9001:2000
dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych oraz potwierdzenie posiadania
autoryzacji producenta komputera Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku
nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej,
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Komputer przenośny III
opisany w załączniku nr 1C Test PassMark Performare dla procesora potwierdzający
wynik min. 3430 punktów Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat
ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia
kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo d Products List na
daną platformę systemową Certyfikat EnergyStar 5.2 lub wpis dotyczący oferowanego
modelu komputera w internetowym katalogu http: www.eu energystar.org lub http:
www.energystar.gov Certyfikat ISO 9001:2000 dla firmy serwisującej na świadczenie
usług serwisowych oraz potwierdzenie posiadania autoryzacji producenta komputera
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem. Komputer biurkowy IV opisany w załączniku nr 1D
Test PassMark CPU Mark dla procesora potwierdzający wynik min. 4930 punktów Test
PassMark Performance dla karty graficznej potwierdzający wynik min. 530 punktów w
G3D Rating Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki certyfikat Energy Star min. 5.0 lub wpis dotyczący oferowanego
modelu komputera w internetowym katalogu http: www.eu energystar.org lub http:
www.energystar.gov Certyfikat ISO 9001:2000 dla firmy serwisującej na świadczenie
usług serwisowych oraz potwierdzenie posiadania autoryzacji producenta komputera
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem. Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną
platformę systemową wydruk ze strony producenta Komputer biurkowy V opisany w
załączniku nr 1E Test PassMark CPU Mark dla procesora potwierdzający wynik min.
7230 punktów Test PassMark Performance dla karty graficznej potwierdzający wynik
min. 720 punktów w G3D Rating Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Deklaracja
zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oświadczenia producenta jednostki Certyfikat EnergyStar 5.2 lub wpis dotyczący
oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http: www.eu energystar.org
lub http: www.energystar.gov Certyfikat ISO 9001 2000 dla firmy serwisującej na
świadczenie usług serwisowych oraz potwierdzenie posiadania autoryzacji producenta
komputera Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem. Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną
platformę systemową wydruk ze strony producenta Komputer przenośny VI opisany w
załączniku nr 1F Test PassMark Pefromance dla procesora potwierdzający wynik min.
2459 punktów Passmark CPU Mark. Test PassMark Performance dla karty graficznej
potwierdzający wynik min. 520 punktów w G3D Rating Certyfikat ISO9001 2000 dla
producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności
CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia
producenta jednostki Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows
Logo d Products List na daną platformę systemową Certyfikat EnergyStar 5.0 Certyfikat
ISO 9001 2000 dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych oraz
potwierdzenie posiadania autoryzacji producenta komputera Oświadczenie producenta
komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych

oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z
serwisem. Urządzenie wielofunkcyjne VII oraz drukarki VII, VIII i IX opisane w
załączniku nr 1 G, H i I Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego
autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem. Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004
producenta oferowanego sprzętu.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwa oraz specyfikację ilościowo cenową przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Gwarancja - 5
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
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie: a) skrócenia
okresu realizacji umowy albo terminu rozpoczęcia lub terminu zakończenia realizacji umowy - z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego b) zmiany wielkości ceny, jeżeli zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiającego, c) zmian ustawowych w przepisach prawa podatkowego,
powodujących konieczność zmiany stawek podatku dotyczącego sprzedaży towarów będących
przedmiotem umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zozursynow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 02-786 Warszawa
ul. Zamiany 13 pokój nr 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.03.2015 godzina 08:30, miejsce: 02-786 Warszawa ul. Zamiany 13 pokój nr 1 sekretariat
Dyrektora.
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

