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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 
poleasingowych zestawów komputerowych typu Dell Optiplex 755 MT - -20 szt., jednostek 
centralnych ( model wzorcowy: Optiplex 9010 MT z dodatkami lub równoważny) - 20 szt., 
Drukarek (model wzorcowy: HP LaserJet Pro 400 M401dn lub równoważny) - 9 szt, Drukarki 
wielofunkcyjnej kolorowej ( model wzorcowy: OKI MC352dn lub równoważny) - 1 szt., 
Drukarek wielofunkcyjnych ( model wzorcowy: CANON i-SENSYS 5940DN) - 3szt., Kart 
sieciowych PCI expres (model wzorcowy: Gigabit PCI Express Network Adapter TG - 3468 - 
12 szt., Kart sieciowych SATA III/USB III ( model wzorcowy: Asus U3S6) - 4 szt 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych dla jednostek centralnych i 
drukarek a) Wykonawca zapewni: min 12 miesięczną gwarancję dla poleasingowych 
zestawów komputerowych min 5 letnią gwarancję dla jednostek centralnych min 12 
miesięczną gwarancję dla drukarek min 12 miesięczną gwarancję dla kart sieciowych b) 
Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania napraw sprzętu poleasingowego w ciągu 5 dni 
roboczych od czasu reakcji serwisu, w miejscu instalacji sprzętu, w obecności pracownika 
Sekcji Informatycznej Zamawiającego. Czas reakcji serwisu max 48 h. c) Wykonawca 
zobowiązany jest do reakcji serwisu dla jednostek centralnych do końca następnego dnia 
roboczego, od dnia zgłoszenia usterki. d) W przypadku braku możliwości naprawienia sprzętu 
w miejscu jego instalacji Wykonawca zapewni równoważny sprzęt zastępczy, w ciągu 2 dni 
od chwili reakcji serwisu. Nośniki danych (np. dyski twarde, pamięci flash), zostaną 
wymontowane z naprawianego sprzętu i pozostaną u Zamawiającego. e)Koszt odbioru i 
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dostawy uszkodzonego sprzętu od i do zamawiającego ponosi Wykonawca. Zastępczy sprzęt 
komputerowy dostarczony będzie na koszt Wykonawcy jak również wszelkie koszty 
związane z serwisem (koszty dojazdu, diety, noclegi, itp.) będą po stronie Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.23.21.00-5, 
30.21.40.00-2, 30.23.71.35-4.

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 3.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena 
spełniania warunków dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena 
spełniania warunków dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena 
spełniania warunków dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena 
spełniania warunków dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. Ocena 
spełniania warunków dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia

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 spełnieniu 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,  jeżeli  odrębne przepisy  wymagają 
wpisu  do  rejestru,  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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• 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 
ubezpieczenie  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 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział  w  realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty 
dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla  wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2. 

• 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty:  1.  Deklaracje  zgodności  CE 
dotyczące oferowanych modeli zestawów komputerowych, jednostek centralnych i 
drukarek  -  dopuszczone  w  języku  angielskim  oraz  oświadczenia,  że  wszystkie 
oferowane produkty posiadają  deklarację  zgodności  CE.  2.  Certyfikat  Microsoft 
(wydruk  ze  strony  Microsoft  WHCL)  potwierdzający  poprawną  współpracę 
oferowanych  modeli  zestawów  komputerowych  z  systemem  operacyjnym 
Windows XP 32bit i Windows Vista 32bit - dopuszczony w języku angielskim.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 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. VI 
1 A ppkt. 1 - 4 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.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY



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

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.zeromski-szpital.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital 
Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ, Kraków, os. Na Skarpie 66, pokój nr 7, w godz. 
8:00 -14:00 lub na pisemny wniosek drogą pocztową (Wykonawca powinien podać swój 
numer NIP).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 08.11.2012 godzina 10:30, miejsce: Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 
pokój nr 21 - KANCELARIA.

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




