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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 746489700
E-mail: marek.mackow@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zdrowie.walbrzych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
PL
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćków
Tel.: +48 746489700
E-mail: marek.mackow@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem tj.: serwerów, zestawów komputerowych, laptopów,
tabletów, drukarek wraz z oprogramowaniem oraz rozbudowa obecnej infrastruktury macierzy ...
Numer referencyjny: Zp/22/PN-16/18

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem tj.: serwerów, zestawów komputerowych,
laptopów, tabletów, drukarek wraz z oprogramowaniem oraz rozbudowa obecnej infrastruktury macierzy i
przełączników dla poprawy dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa
dolnośląskiego na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”.
Liczba pakietów – 3
Pakiet nr 1 – Modernizacja infrastruktury serwerowo – sieciowej.
Pakiet nr 2 – Dostawa sprzętu komputerowego.
Pakiet nr 3 – Dostawa systemów zabezpieczeń klasy UTM.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Modernizacja infrastruktury serwerowo – sieciowej
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego 58-309 Wałbrzych, ul Sokołowskiego 4

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Serwery wirualizacyjne 2
2 Modernizacja istniejącej infrastruktury
3 Urządzenia składujące dla systemu backupu 1
4 Rozbudowa macierzy dyskowych 2
5 Oprogramowanie do zabezpieczenia środowiska wirtualizacyjnego
6 System operacyjny dla serwera backupu
7 Rozbudowa obecnych przełączników rdzeniowych
8 Przełącznik dystrybucyjny 2
9 Przełącznik dostępowy 8

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPDS.06.02.00-02-0075/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: – 30200000-1 – Urządzenia komputerowe
Dodatkowe kody CPV : - Pakiet nr 1 - 48820000 - 2 – Serwery
- Pakiet nr 1 - 48821000 – 9 – serwery sieciowe
- Pakiet nr 1 - 48822000 – 6 – serwery komputerowe
- Pakiet nr 1 - 48800000 - 6 – Systemy i serwery informacyjne
- Pakiet nr 2 - 30213000 – 5 – komputery osobiste
- Pakiet nr 2 - 30213100 – 6 – komputery przenośne
-

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego 58-309 Wałbrzych, ul Sokołowskiego 4

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Zestaw komputerowy 70
2 Monitor 70
3 Laptop typ 1 30
4 Laptop typ 2 2
5 Tablet typ 1 2
6 Zestaw komputerowy typ 2 5
7 Drukarka ze skanerem 30
8 Oprogramowanie biurowe 10
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPDS.06.02.00-02-0075/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: – 30200000-1 – Urządzenia komputerowe
Dodatkowe kody CPV : - Pakiet nr 1 - 48820000 - 2 – Serwery
- Pakiet nr 1 - 48821000 – 9 – serwery sieciowe
- Pakiet nr 1 - 48822000 – 6 – serwery komputerowe
- Pakiet nr 1 - 48800000 - 6 – Systemy i serwery informacyjne
- Pakiet nr 2 - 30213000 – 5 – komputery osobiste
- Pakiet nr 2 - 30213100 – 6 – komputery przenośne
-

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa systemów zabezpieczeń klasy UTM
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego 58-309 Wałbrzych, ul Sokołowskiego 4

II.2.4)

Opis zamówienia:
- Firewall
- Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii
- Routing i obsługa łączy WAN
- Oprogramowanie ochrona mail
- Oprogramowanie klienckie
- Oprogramowanie centralny system logowania
- Oprogramowanie szyfrujące min. 30 szt.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt nr RPDS.06.02.00-02-0075/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: – 30200000-1 – Urządzenia komputerowe
Dodatkowe kody CPV : - Pakiet nr 1 - 48820000 - 2 – Serwery
- Pakiet nr 1 - 48821000 – 9 – serwery sieciowe
- Pakiet nr 1 - 48822000 – 6 – serwery komputerowe
- Pakiet nr 1 - 48800000 - 6 – Systemy i serwery informacyjne
- Pakiet nr 2 - 30213000 – 5 – komputery osobiste
- Pakiet nr 2 - 30213100 – 6 – komputery przenośne
-

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. :
1) Posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

6/9

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj.: posiadają co najmniej dwie dostawy odpowiadającą swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności :
- dostawę, uruchomienie macierzy dyskowych oraz serwerów wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, o
wartości co najmniej 600.000,00 zł. (słownie: sześćset tysięcy złotych) brutto każda z dostaw (dot. pakietu nr 1)
– każda z dostaw
- dostawę sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 150 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
brutto każda z dostaw (dot. pakietu nr 2) – każda z dostaw.
- systemów zabezpieczeń klasy UTN o wartości co najmniej 100 000 zł. (słownie sto tysięcy złotych) brutto
każda z dostaw (dot. pakietu nr 3) – każda z dostaw.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
posiadanie zdolności technicznych w zakresie pakietu nr 1:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania
zamówienia, tj:
a. co najmniej jedna osoba w roli kierownika projektu posiadająca znajomość zasad zarządzania projektami
potwierdzoną ważnym certyfikatem PRINCE 2 na poziomie „Practitioner” lub równoważny,
b. co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat techniczny producenta min. na poziomie zaawansowanym,
potwierdzający kompetencje we wdrażaniu i konfiguracji oferowanych serwerów,
c. co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat techniczny producenta min. na poziomie zaawansowanym,
potwierdzający kompetencje we wdrażaniu i konfiguracji oferowanych macierzy dyskowych,
d. co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat techniczny potwierdzający kompetencje we wdrażaniu
oferowanego oprogramowania do wirtualizacji,
e. co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat techniczny producenta min. na poziomie zaawansowanym,
potwierdzający kompetencje we wdrażaniu i konfiguracji oferowanych przełączników.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej
(Biblioteka), Budynek C Szpitala.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp,
Zamawiający może zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: - 35 800,00 zł.
DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Na potwierdzeniu wniesienia wadium należy
wyszczególnić pakiety oraz kwoty wadium w pakietach na które składana jest oferta. Podać należy również
kwotę końcową (za wszystkie pakiety) po podliczeniu kwot jednostkowych.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać
okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ
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Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę w częściach:
- Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub
podmiotu zamawiającego”,
- Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt. A, B, C, D,
. Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D,
- Część IV „Kryteria kwalifikacji”:
– pkt. A ppkt. 1
- pkt. C ppkt. 1b, 10, 11, 12,
- Część VI „Oświadczenia końcowe”.
Części i punkty których Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez Zamawiającego wykreślone.
Potwierdzenie wniesienia wadium
- Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu EPEAT na poziomie co najmniej GOLD (dla pakietu nr 2)
- Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (dla pakietu nr
2)
- Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości
świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i
numer infolinii tel.) (dla pakietu nr 3)
- Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku
do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania),
Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej
wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z
dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U.
z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany
przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla
wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów
podwójnego zastosowania (dla pakietu nr 3)
- Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): Oferent winien przedłożyć oświadczenie
producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację
producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań(dla pakietu nr 3)
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o
czynnościach zam. stanowiącego podstawie jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści
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ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. odwołanie wobec
czynności innych niż wyżej określone wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięło lub przy zachowaniu należytej staranności można było powiąż
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W
przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin
składania wniosków.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2018

