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

www.szpitalwsremie.pl

Śrem: Na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ MONTAŻ SYSTEMU UPS
Numer ogłoszenia: 266357 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. 
Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2815462, faks 61 2835788.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szpital w Śremie Sp z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na DOSTAWĘ SPRZĘTU 
KOMPUTEROWEGO ORAZ MONTAŻ SYSTEMU UPS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz montaż systemu UPS. 1. Dostawa sprzętu: - 
zestaw komputerowy z oprogramowaniem sztuk 5 (szczegółowa specyfikacja znajduje się w 
załączniku 1.1 do SIWZ) - drukarka sieciowa sztuk 4 (szczegółowa specyfikacja znajduje się w 
załączniku 1.2 do SIWZ) - dysk zewnętrzny twardy sztuk 1 (szczegółowa specyfikacja znajduje się 
w załączniku 1.3 do SIWZ) - system UPS - sztuk 1(szczegółowa specyfikacja znajduje się w 
załączniku 1.4 do SIWZ) 2. Dostawa oprogramowania: - oprogramowanie systemowe (licencja 
dostępowa do microsoft Windows Serwer CAL 2012 (MOLP-OPEN) Device CAL - sztuk 5 - 
oprogramowanie antywirusowe (licencja na oprogramowanie antywirusowe w wersji używanej 
przez zamawiającego: ESET Endpoint AV Nod32 - sztuk 5 3.Usługi montażu, instalacji i 
konfiguracji oraz wykonania dokumentacji instalacji: - montaż systemu UPS i instalacja 
oprogramowania zarządzającego dla VM Ware. Warunki wykonywania prac instalacyjnych: - 
przerwa w pracy sieci komputerowej zamawiającego nie może być dłuższa niż 6 godzin, - każda 
przerwa w pracy sieci musi być uzgodniona i zaakceptowana przez zamawiającego, - prace 
instalacyjne i dostawę można wykonywać etapami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.80.00-1, 51.60.00.00-8.

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: Okres w miesiącach: 
2.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

http://www.szpitalwsremie.pl/


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

• Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie ww. 
warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

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

• Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed terminem skladania ofert , a jeżeli okres działalności jest krótszy to 
w tym okresie zrealizował co najmniej trzy dostawy (wraz z potwierdzeniem, że 
zostały zrealizowane należycie - referencje odbiorców)

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

• Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie ww. 
warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

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

• ŚWIADCZENIE art.22 Ocena spełniania warunku na podstawie kryterium spełnia 
-nie spełnia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych 
wymagań w zakresie spełniania warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie ww. 
warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 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:

• 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; 

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; 

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  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.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
oświadczenie producenta o udzielonych gwarancjach  2)  potwierdzenie producenta,  że 
wymieniony  w  ofercie  sprzęt  będzie  fabrycznie  nowy  oraz  przeznaczony  dla 
użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i będzie pochodził z legalnego źródła.

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
Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy dotyczące ceny na podstawie zmiany 
wysokości stawki podatku VAT. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany 
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która 
spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe. 5. Poprzez zmianę postanowień umowy 
Zamawiający rozumie zmianę któregokolwiek elementu z oferowanych produktów i zastąpienie go 
innym o parametrach nie gorszych niż pierwotnie oferowane, dla danego produktu. Zmiana może 
być spowodowana zmianą sytuacji rynkowej i wycofaniem z rynku oferowanego przez Wykonawcę 
produktu oraz zastąpieniem go innym, co najmniej o takich samych parametrach. 6. Ewentualne 
zmiany o których mowa w ust. 5 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach 
Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. Ewentualne zmiany o 
których mowa w ust. 4 mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach 
Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. 6. Wszelkie zmiany 
postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego w formie sporządzonego i 
podpisanego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpitalwsremie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital w Śremie 
Sp. z o. o. ul Chełmońskiego 1 63-100 Śrem I piętro -pok. 130.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital w Śremie Sp zo.o. ul Chełmońskiego 1 63-100 Śrem I 
piętro - sekretariat Prezesa.

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


