
Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Numer ogłoszenia: 292639 - 2008; data zamieszczenia: 30.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. 
(012) 6441956, faks (012) 6444756.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.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 i 
oprogramowania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wg poniższego 
zestawienia : 

1. Drukarka Laserowa Monochromatyczna - A4- 10 szt, 

2. Drukarka Laserowa Monochromatyczna - A4 z interfejsem sieciowym- 3 szt, 

3. Urządzenie Wielkofunkcyjne Laser Kolor - 1 szt, 

4. Drukarka Laserowa Monochromatyczna - A3 z interfejsem sieciowym- 1 szt, 

5. Nagrywarka blueray zewnętrzna - 1 szt, 

6. Dysk sieciowy z funkcją RAID (Storage Center)- 1 szt, 

7. Notebook z systemem vista bussiness - 1 szt, 

8. Serwer - 1 szt 

9. UPS 1500VA- 1 szt, 

10. dyski twarde Serwerowe - 7 szt, 

11. Niszczarka dokumentów - 1 szt, 

12. Monitory 21,3 cali - 14 szt, 

13. Komputery typu desktop- 32 szt, 

14. Monitory 19 cali- 32 szt, 

15. UPS- 10 szt, 

16. Pamięć DDR - 5 szt, 

17. Pamięć DDR2- 5 szt, 



18. Pamięć SDRAM- 20 szt, 

19. Dysk twardy ATA- 5 szt, 

20. Dysk twardy SATA- 5 szt, 

21. Napęd Optyczny- 2 szt, 

22. Napęd magnetyczny - 5 szt, 

23. Zasilacze - 20 szt, 

24. Klawiatury - 20 szt, 

25. Myszy - 20 szt. 

Szczegółowe parametry techniczne i konfigurację sprzętu, wymagania dotyczące oprogramowania 
oraz terminy gwarancji na poszczególne pozycje asortymentowe zawiera załącznik nr 2 do SIWZ . 
Wykonawca zapewni asortyment fabrycznie nowy. 

Cały asortyment powinien posiadać oznakowanie certyfikatem zgodności - CE. 

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. okres gwarancji przedmiotu zamówienia dla poszczególnego asortymentu - zgodnie z warunkami 
opisanymi w załączniku nr 2 do SIWZ. 

2. Czas podjęcia naprawy w okresie gwarancji lub dostarczenia sprzętu zastępczego- max do 24 h 
od chwili pisemnego zgłoszenia awarii ( e-mail lub fax) 

3. W razie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania jego naprawy w ciągu 
max.  24  h  w  miejscu  instalacji  sprzętu,  w  obecności  pracownika  Sekcji  Informatycznej,  a  w 
przypadku braku takiej  możliwości  wszystkie  nośniki  danych np.  (dyski  twarde,  pamięci  flash) 
muszą zostać wymontowane i pozostać u Zamawiającego. 

4. Zastępczy sprzęt musi być równoważny sprzętowi zastępowanemu oraz dostarczony do siedziby 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy..

II.1.4)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 30.23.13.00-0,  30.23.21.10-8,  30.23.00.00-0, 
30.23.60.00-2, 30.23.72.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
05.12.2008.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy: 

• a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

• b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 



innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, 

• c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d)  nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z 
formułą  (spełnia  -  nie  spełnia),  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  oświadczeniach  i 
dokumentach.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 

• 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

• 3.  Aktualne  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia 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 ofert. 

• Jeśli  Wykonawcy wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia:  Wykonawcy wspólnie 
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  ustanowić  pełnomocnika  do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w 
postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Każdy  z 
Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenia  zamówienia  zobowiązany jest  do 
złożenia wszystkich wskazanych w pkt.1,2,3 oświadczeń oraz dokumentów. Jeżeli  oferta 
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenia  zamówienia  zostanie  wybrana, 
Zamawiający  będzie  mógł  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Powyższe dotyczy również 
Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj.  przedsiębiorców podlegających wpisowi 
do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność 
gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej. 

• Szczególne  wymagania  dotyczące  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

• 1.  Wykonawca,  który  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczpospolitej  Polskiej,  składa:  -  zamiast  dokumentów  określonych  w  punkcie  2,  3  - 
dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

• -1.nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

• -2.nie  zalega  z  uiszczeniem  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, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

• 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub 



miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie  2,  3, 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.  Dokument  ten  powinien  być  wystawiony  z 
zachowaniem terminów wskazanych w pkt 1..

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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zeromski-szpital.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek 
Wykonawcy w siedzibie Szpitala, Kraków, os. Na Skarpie 66 - Pawilon C, I piętro, pokój nr 9, w 
godz. 800 -14 00..

IV.3.4)  Termin składania  wniosków o  dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  lub ofert: 
07.11.2008  godzina  10:00,  miejsce:  w  Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pokój nr 12..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13)  Informacje  dodatkowe,  w  tym  dotyczące  finansowania  projektu/programu  ze 
środków Unii Europejskiej: 
1.  oświadczenie,  że  zaoferowany  asortyment  jest  fabrycznie  nowy  i  posiada  oznakowanie 
certyfikatem zgodności CE. 

2. oświadczenie, że w przypadku awarii przedmiotu zamówienia: 

1/  Wykonawca dokona jego naprawy w miejscu instalacji jego sprzętu w ciągu 24 h od chwili 
pisemnego ( e- mail lub fax) zgłoszenia awarii , na własny koszt, 

2/  oraz konieczności zabrania sprzętu do serwisu wykonawca zapewni,  w ciągu 24 h od chwili 
pisemnego ( e- mail lub fax) zgłoszenia awarii, sprzęt równoważny sprzętowi zastępowanemu, na 
własny koszt..

 Kraków, dnia 30.10.2008 r. 


