Zp/51/PN-50/16
pieczęć zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 209 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
Informacje ogólne
Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres zamawiającego:

ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (dalej, jako Pzp).

I.Przedmiot zamówienia
Dostawy zestawów komputerowych oraz drukarek.
CPV: 30200000-1, 30213000-5, 30213100-6, 30232110-8,30231300-0
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej jako: SIWZ).
Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Projekt umowy stanowi załączniki nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie 22 i 24 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w
art.93 ust. 4 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dotyczącymi
przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.
Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl w zakładce « Przetargi ».

II. Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia
Do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

V. Sposób oceny warunków

l.p.

1.

Nazwa (rodzaj)
warunku

Sposób oceny

spełnienie wymogów
art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp

na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych
dokumentów tj. :
1) posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw - na podstawie wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – tj. co najmniej trzy
poświadczenia na dostawę zestawów komputerowych o wartości ca najmniej 70 000,00 zł.
na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych
dokumentów tj.
1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego
odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

2.

brak podstaw do
wykluczeniu z
postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1
Pzp

2) posiadanie aktualnego zaświadczenia własciwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub
KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów
wymienionych w:
- pkt. 2 tabeli:
a) ppkt. 1, 2, 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert),
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, skłądek 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 m-ce przed upływem
terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobez niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed upływem terminu składania ofert),
B)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
C)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
D) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być
wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w tabeli w
Rozdz. V SIWZ, pkt. 1.
Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 24 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 pkt. 1-4 Pzp będą sprawdzane
i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego
się o zamówienie.

VII. Wadium
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu w PLN : 2 420,80 zł. (słownie: dwa tysiące
czterysta dwadzieści złotych 80/100).

DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
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.
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
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. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać
okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w
formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego
Zamawiającego,
2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a
oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,
3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 Pzp,
4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno
zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania
wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających
zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po
spełnieniu któregokolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII. Pozostałe informacje
•

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

•

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

•

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07: 00 do 14:35
pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób
uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w sprawach formalno prawnych: mgr Agnieszka Szczebak – Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. (74) 6489700 fax. (74) 6489700, mail : agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z
Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty
A) Oferta musi zawierać:

Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

2.

Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium

3.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ

4.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 Pzp –
załącznik nr 4 do SIWZ

5.

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, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
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

7.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS 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 ofert

8.

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie – tj. co najmniej trzy poświadczenia na dostawę zestawów komputerowych o wartości ca najmniej
70 000,00 zł.

9.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp lub informacja o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy

XI. Sposób składania ofert
•
•
•
•

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
• Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego
w kraju pochodzenia Wykonawcy.
• Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w
sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
• Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y
podpisującą/ce ofertę.
• Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem
przygotowania i złożenia oferty.
• Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom
postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
• Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając
informację na stronie internetowej.
• Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa
i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą
podlegały nowemu terminowi.
• Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153,
poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert
zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę
składającą się z dwóch części:
- części jawnej,
- części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za
wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien « część niejawną » oznaczyć w sposób nie
budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
Ponadto Wykonawca winien wykazać jakie działania podjął celem zachowania poufności informacji
zawartych w «części niejawnej » oraz, udowodnić że nie były one wcześniej upubliczniane. Brak

skutecznego wykazania działań Wykonawcy w celu zachowania poufności informacji zawartych w «części
niejawnej » skutkować może ujawnienien przez Zamawiającego tych informacji, o czym (zamiar ujawnienia)
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.
Wycofanie oferty lub jej zmiany
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania
ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana
oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo
z dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one
dołączone do oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert
1)

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Dział
i Zaopatrzenia - w terminie do dnia 24.06.2016 r. do godziny 09:00

Zamówień

Publicznych

2)

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu
24.06.2016 r. o godz. 09:15

2)

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty
1)

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z
uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.

2)

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem
cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert
1)

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych
omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w
obliczeniu ceny.

2)

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

95%

2.

Termin dostawy od momentu podpisania umowy
do 3 tygodni – 5 pkt.
do 4 tygodni – 0 pkt.

5%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:
Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie
Cena najniższa otrzymuje automatycznie 95 pkt.
Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:
Cena najniższa pakietu x z oferty a
------------------------------------------------ x

95 pkt. = ilość punktów dla pakietu x

Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej

z oferty ocenianej o wyższej cenie

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium
wyboru.
4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty
o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie
umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o
wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy
regulującej ich współpracę.

XVI.Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej
warunków:
Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki

ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZATWI ERD ZAM

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: 16.06.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ
Zestawy komputerowe i drukarki

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ

1.

Drukarka ze skanerem

szt.

3

2.

Drukarka A4

szt.

25

3.

Komputer typ 1

szt.

40

4.

Komputer typ 2

szt.

5

5.

Monitor typ 1

szt.

40

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

RAZEM:
Wymagania techniczne:
Ad. 1 - Drukarka ze skanerem
Nazwa parametru
Drukowanie
Szybkość drukowania
Czas pierwszego wydruku
Rozdzielczość
Języki druku
Zespół drukowania
Skanowanie
Rozdzielczość skanowania
Podawanie dokumentów
Format
Książka adresowa
Skanowanie do
Kopiowanie
Czas wykonania pierwszej
kopii
Szybkość kopiowania
Rozdzielczość kopiowania
Zmniejszanie/powiększanie
Maksymalna liczba kopii
Faksowanie
Złącza
Szybkość
Szybkie wybieranie
Lista rozgłaszania
Pamięć stron

Wymagane minimalne parametry techniczne
Min. 29 str./min
Max 5 sekund
Min. 600 x 600 dpi
Co najmniej: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja)
Dupleks mechaniczny
Min. 600 x 600 dpi
Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na
min. 50 arkuszy, skaner płaski
Co najmniej: M-TIFF, PDF, XPS, JPEG
LDAP lub 100 adresów e-mail i 20 grup adresowych
Co najmniej: FTP, E-mail, pamięci USB
Max 11 sekund
Min. 29 kopii/min
Min. 600 x 600dpi
Zoom 25-400%
Min. 99
Co najmniej: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX
ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 2 s/str.
Min. 16 przycisków szybkiego wybierania, min. 100
numerów
Maksimum 100
Min. 4MB

PRODUCENT

Nazwa parametru
Wymagane minimalne parametry techniczne
Interfejs i oprogramowanie
Złącza
Min. 1 szt. Port USB 2.0,
Min. 1 szt. Ethernet 10/100BaseTX
Kompatybilność z
Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) /
systemami operacyjnymi
Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista
(32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4.0 - 10.7
Dodatkowe
oprogramowanie

Podawanie papieru
Pojemność papieru
Format papieru

Gramatura papieru

Odbiornik papieru
Gwarancja

Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do
monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania
ograniczeń posiadające następujące funkcje:
• musi funkcjonować w środowisku Windows;
• musi obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli
podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w
drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki
podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT)
• musi podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy)
drukujących poszczególne wydruki;
• musi podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron,
datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku;
• musi posiadać możliwość wpisania kosztów materiałów
eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i
nalepek;
• musi podawać koszt przeprowadzonego wydruku z
możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym
pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5
różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im
odpowiednich kosztów);
• w przypadku nakładania ograniczeń, musi umożliwiać
blokadę druku kolorowego z jednoczesną możliwością
automatycznej konwersji tych plików na postać czarnobiałą, która byłaby wykonywana na drukarce;
• musi posiadać możliwość nakładania ograniczeń
ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty
wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i
miesięcznym.
Podajnik 1: min. 250 arkuszy 80 g/m2;
Podajnik wielofunkcyjny: min. 100 arkuszy 80 g/m2;
Podajnik 1: A4, A5, B5, A6
Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, koperty ( Com-9,
Com-10, C5, C6), nośniki (baner) do 130 cm długości
Druk dwustronny: A4, B5
Podajnik 1: 60 – 120 g/m2;
Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2;
Podajnik wielofunkcyjny: 60 – 163 g/m2
Automatyczny podajnik dokumentów (kopiowanie i
skanowanie dwustronne): 60 – 105 g/m2
Min. 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
Min. 3 lata gwarancji producenta drukarki

Nazwa parametru
Wymaganie dodatkowe:

Wymagane minimalne parametry techniczne
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta –
wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu
realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu
tego warunku.

Składanka

Co najmniej: 76-406 mm

Liczba kopii

Co najmniej 5 (1 oryginał + 4 kopie)

Gramatura papieru

Podajnik 1: 64 – 220 g/m2;
Druk dwustronny: 64 – 220 g/m2;
Podajnik wielofunkcyjny: 64 – 256 g/m2

Podawanie papieru

Funkcja parkowania papieru, Automatyczne ładowanie
pojedynczych arkuszy, Traktor pchający, Podawanie od dołu,
Funkcja łatwego oddzierania

Gwarancja

Wymaganie dodatkowe:

Ad. 2 – Drukarka A4
Nazwa parametru
Drukowanie
Szybkość drukowania
Czas pierwszego wydruku
Rozdzielczość
Języki druku
Zespół drukowania
Uniwersalny podajnik
papieru
Drukowanie dwustronne
Łączność sieciowa
Cykl roboczy
Szybkość procesora
Wyświetlacz
Zgodne systemy operacyjne

Obsługiwane protokoły
sieciowe

Min. 3 lata gwarancji producenta drukarki
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta –
wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu
realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu
tego warunku.

Wymagane minimalne parametry techniczne
38 str./min
Max 6 sekund
Min. 600 dpi
Co najmniej: PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF, URF
Dupleks mechaniczny
Pierwszy-min 100 arkuszy, drugi min 250 arkuszy
Automatyczne, min 30 obr./min, A4
Wbudowany interfejs 10/100/1000 Base-TX Ethernet
Do 80 000 stron/m-c
Min 1200 Mhz
Min dwuwierszowy
Min. Windows, Linux, Mac OS
TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 tryb
bezpośredni, LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie
bezpośrednim), internetowe usługi drukowania, AirPrint™,
Google Cloud Print 2.0, drukowanie za pomocą protokołu
FTP, drukowanie za pomocą protokołu IPP; Wykrywanie:
SLP, Bonjour, Web Services Discovery;
Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne
przydzielanie adresu IP, tryb ręczny), IPv6 (bezstanowe
adresy lokalne oraz za pośrednictwem routera, adresy z
określonym stanem za pośrednictwem protokołu DHCPv6),

Dodatkowo,

zarządzanie zabezpieczeniami i protokołami za
pośrednictwem protokołu SSL; Zarządzanie: SNMPv1,
SNMPv2,
SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, pobieranie
oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem protokołu
FTP
Patchcord min 3m

Kasety wymienne

Obsługa tonerów z możliwością wydruku min 3100 stron
oraz tonerów z możliwością wydruku tonerów min 9000
stron

Gwarancja

Min 2 lata

Ad. 3 – Komputer typ 1
Lp.
1
2

Nazwa komponentu
Typ
Zastosowanie

3

Wydajność
obliczeniowa

4

Pamięć operacyjna

5

Parametry pamięci
masowej

6

Wydajność grafiki

7

Wyposażenie
multimedialne
Obudowa

8

Wymagane minimalne parametry techniczne
Komputer stacjonarny
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna
baza danych, dostęp do systemów dziedzinowych, stacja
programistyczna
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w
komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark
CPU Mark wynik min.: 3600 punkty (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie
http://www.cpubenchmark.net).
Min. 8 GB DDR3 min. przepustowość 17 GB/s możliwość
rozbudowy do min. 32GB
Min. 500 GB SATA III, min. 7200 obr./min, zawierający
partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po
awarii bez dodatkowych nośników.
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać
pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 12, Open
CL 2.0, Open GL 4.4, Shader 5.1 – z możliwością
dynamicznego przydzielenia do 1 GB pamięci
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z
High Definition
• Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim
profilu profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt.
5,25” zewnętrzna, 1 szt. 3,5” wewnętrzna i 1 szt. 3,5”
zewnętrzna.
•

•

Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu
zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50%
obciążeniu. Zasilacz musi także posiadać przełącznik
umożliwiający jego wyłączenie.
W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera
musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny,
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z
komputerem i jego komponentami;

Lp.
9

Nazwa komponentu
System operacyjny

10

Certyfikaty i
standardy

11

Ergonomia

13

Bezpieczeństwo

Wymagane minimalne parametry techniczne
Microsoft Windows 7 Professional 64 PL lub nowszy lub
system równoważny oraz zestaw płyt umożliwiający
przywrócenie systemu. System równoważny powinien
posiadać następujące cechy:
1. wsparcie dla architektury 32 i 64 bitowej,
2. obsługa procesorów wielordzeniowych,
3. graficzny okienkowy interfejs użytkownika,
4. obsługa co najmniej 8 GB RAM,
5. pełna obsługa sprzętu będącego przedmiotem
zamówienia (kompatybilność sterowników, w tym
sterowników do urządzeń peryferyjnych),
6. współpraca z Active Directory, możliwość pracy
sieciowej,
7. możliwość darmowej aktualizacji poprzez sieć,
posiadający wsparcie pomocy technicznej producenta.
• Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu
• Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
• Certyfikat EnergyStar 5.0 lub równoważny
• Deklaracja
zgodności
oferowanego
sprzętu
z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE)
• Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą
ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca
maksymalnie 20 dB
• Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w
obudowie do założenia kłódki).
• Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość +
głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie
może wynosić więcej niż 800 mm.
BIOS musi posiadać następujące cechy:
• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych podłączonych do
niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS
informacji o:
• wersji BIOS,
• ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,
• typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni,
wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności
zainstalowanego dysku twardego
• rodzajach napędów optycznych
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
• kontrolerze audio
• Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania
startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie
zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia
wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń
• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do

Lp.

Nazwa komponentu

15

Warunki gwarancji

16

Wsparcie techniczne

Wymagane minimalne parametry techniczne
niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
oraz możliwość ustawienia następujących zależności
pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła
pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania
hasła administratora.
• Musi posiadać możliwość ustawienia zależności
pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy
tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty
dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń
zewnętrznych.
• Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”,
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
• Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich
portów, tylko portów znajdujących się na przedzie
obudowy, tylko tylnich portów.
Min. 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u
klienta.
Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:0016:00 telefonicznie, e-mail.
Gwarantowany czas reakcji serwisu – max. następny dzień
roboczy. W przypadku naprawy przekraczającej jeden dzień
roboczy wymagane dostarczenie w tym samym dniu
urządzenia zastępczego do czasu zakończenia naprawy.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta komputera.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta –
wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu
realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu
tego warunku.
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna
producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej
odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer
telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na
sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego
urządzenia:
a) weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją
fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system
operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU,
HDD, pamięć)
b) czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do
oferowanego modelu komputera w najnowszych
certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego
darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z
sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta

Lp.
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Wymagania
dodatkowe

Wymagane minimalne parametry techniczne
komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub
modelu komputera.
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu
gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem
strony www producenta komputera
1. Wbudowane porty i złącza:
• Min. 1 szt. DisplayPort
• Min. 1 szt. DVI
• Min. 2 szt. PS/2
• Min. 1 szt. RJ-45
• Min. 1 szt. Audio: line-in
• Min. 1 szt. Audio: line-in/mikrofon
• Min. 1 szt. Audio: line-out
• Min. 1 szt. Audio: mikrofon z przodu obudowy
• Min. 1 szt. Audio: słuchawki z przodu obudowy
• Min. 10 szt USB w tym: min. 2 porty z przodu
obudowy, min. 4 portów z tyłu obudowy (w tym min. 2
porty USB 3.0), min. 2 porty wewnątrz obudowy.
• Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz
obudowy komputera) portów USB nie może być
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek itp.
2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,
zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL
(funkcja włączana przez użytkownika
3. Płyta główna z wbudowanymi:
• Min. 2 złączami PCI-Express x1
• Min. 1 złączem PCI-Express 3.0 x16
• Min. 2 złącza DIMM z obsługą do min. 32GB DDR4
pamięci RAM
• Min. 3 złącz SATA NCQ w tym co najmniej 2 złącza z
obsługą SATA 3.0 (6 Gb/s)
4. Klawiatura USB w układzie QWERTY US
5. Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką
(scroll) min. 800dpi
6. Nagrywarka DVD +/-RW
7. Patchcord min. 3m

Ad. 4 - Komputer typ 2
Lp.

Nazwa komponentu

1

Typ

2

Zastosowanie

3

Wydajność

Wymagane minimalne parametry techniczne
Komputer przenośny z ekranem min. 15,6" o rozdzielczości
min. 1366x768 w technologii LED, ekran wyposażony w
powłokę antyodblaskową.
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna
baza danych, stacja programistyczna, aplikacje dziedzinowe
Procesor niskonapięciowy klasy x86, zaprojektowany do

Lp.

Nazwa komponentu
obliczeniowa

4

Pamięć operacyjna
Parametry pamięci
masowej

5

6

7
8

Wydajność grafiki
Wyposażenie
multimedialne
Wymagania
dotyczące baterii i
zasilania

9

System operacyjny

10

Certyfikaty i
standardy

11

Waga i wymiary

12

Warunki gwarancji

13

Wymagania
dodatkowe

Wymagane minimalne parametry techniczne
pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście
Passmark CPU Mark wynik min.: 2800 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie
http://www.cpubenchmark.net).
Min. 8GB DDR3 min. przepustowość 12,7 GB/s,
Min. 1000GB
Zintegrowana w procesorze osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 500 punktów (wynik zaproponowanej
grafiki musi znajdować się na stronie
http://www.videocardbenchmark.net).
Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane 2 głośniki,
wbudowane dwa mikrofony, wbudowana kamera.
Min. 3-komorowa

Microsoft Windows 7 Professional 64 PL lub nowszy lub
system równoważny oraz zestaw płyt umożliwiający
przywrócenie systemu. System równoważny powinien
posiadać następujące cechy:
1. wsparcie dla architektury 32 i 64 bitowej,
2. obsługa procesorów wielordzeniowych,
3. graficzny okienkowy interfejs użytkownika,
4. obsługa co najmniej 8 GB RAM,
5. pełna obsługa sprzętu będącego przedmiotem
zamówienia (kompatybilność sterowników, w tym
sterowników do urządzeń peryferyjnych),
6. współpraca z Active Directory, możliwość pracy
sieciowej,
7. możliwość darmowej aktualizacji poprzez sieć,
posiadający wsparcie pomocy technicznej producenta..
• Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu
• Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
• Deklaracja zgodności CE
Waga max 2,2 kg z baterią
Wysokość: max 25 mm
Min. 2-lwtnia gwarancja producenta świadczona w serwisie
producenta.
Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:0016:00 telefonicznie, e-mail.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta komputera.
1. Wbudowane porty i złącza:
• min. 1x USB 3.0
• min. 2x USB 2.0
• min. 1x port RJ45
• min. 1x port VGA
• min. 1x port HDMI
• min. 1x złącze słuchawkowe
• czytnik kart multimedialnych obsługujący
standard min. SDXC.

Lp.
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Nazwa komponentu

Dodatkowe
oprogramowanie

Wymagane minimalne parametry techniczne
2. Karta sieciowa WLAN zgodna z IEEE 802.11 b/g/n
3. Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.0.
4. Wbudowany moduł TPM
5. Klawiatura (układ US -QWERTY), min. 102 klawisze z
wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej.
6. Dedykowana torba na dostarczony sprzęt oraz patchcord
min. 3 oraz pendrive min 32 GB
Pakiet biurowy w polskiej wersji językowej zawierający:
1. edytor tekstów,
2. arkusz kalkulacyjny,
3. program do tworzenia publikacji,
4. program do tworzenia prezentacji,
5. klient poczty wraz z modułem PIM („Personal information
manager”)
współpracujący z serwerem poczty MS Exchange 2007 oraz
MS SharePoint Server 2007 lub nowszy

Ad. 5 – Monitor typ 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne
Panoramiczny, ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TN min. 21” z
Typ ekranu
podświetlaniem LED
Jasność
min. 250 cd/m2
Kontrast dynamiczny min. 1000:1
Kąty widzenia
min. 178°/178° (pion/poziom)
Czas reakcji matrycy max 5ms
Kolory
min. 16.7mln
Rozdzielczość
min. 1920x1080
Powłoka powierzchni Przeciwodblaskowa, 3H
ekranu
Zakres pochylenia
Od -3,0° do +20,0°
monitora
Złącza
Min. 1 szt. D-Sub, DVI-D, HDMI, Audio ,głośniki min 2x 1.5W
Inne
Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową.
Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać
Normy i standardy
Certyfikaty:
CE, EPA 6.0, FCC-B, TUV-TYPE, UL (cUL)
Min. 36 miesiące - świadczona w siedzibie Zamawiającego, chyba
że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta lub
autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt
Gwarancja
transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca
następnego dnia roboczego

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................

.......................................

(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

O FE RTA
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU
Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego
na « Dostawy zestawów komputerowych oraz drukarek » – Zp/51/PN-50/16
informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
1.

Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
..................................................................................................................................

2.

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................
REGON: .............................................

NIP: .............................................

Numer telefonu ..................................... Numer teleksu /fax .....................................

3.

Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie
formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:
„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................
................................................................................... złotych),
podatek VAT – …….. %: .................. PLN,
„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

4.

Gwarantujemy dostarczenie sprzętu w terminie do …… tygodni od podpisania umowy.

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr …………….
zawarta w dniu .............. w Wałbrzychu pomiędzy:
Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.
Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora
a
........................................................................
………………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
.....................................................
....................................................
§1
1.Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych oraz drukarek w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu ….………nr ogłoszenia ………………
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy są dostawy zestawów komputerowych oraz drukarek wyszczególnione w ofercie
przetargowej z dnia ................, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie
przekraczającej kwoty ............................zł netto (słownie: ………………………) + VAT w należnej
wysokości.
§3
1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj.: - dostarczenia
przedmiotu umowy wraz z protokołem odbiotu w terminie do ....... tygodni od daty zawarcia umowy .
2.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy,
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
§4
1.Towar, o którym mowa w § 2 dostarczany
będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt
i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w
zamówieniach składanych przez Zamawiającego.
2.Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego wraz z instrukcją obsługi w języku
polskim oraz konieczną dokumentacją.
3.Dostarczony przedmiot umowy winien posiadać deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości ISO
9001:2000 oraz ISO 14001 dla producenta zestawu.
4.W przypadku nieterminowej realizacji dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za
każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy.
5.Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty
dostawy sprzętu i otrzymania faktury za pośrednictwem faxu potwierdzonego pisemnie.
6.Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego wymianę
na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.
§5
1.Za dostarczony towar Wykonawca wystawi fakturę w języku polskim według cen ustalonych w drodze
postępowania przetargowego.
2. Faktura wystawiana będzie na z podaniem numeru umowy przetargowej.

1.Zamawiający

zobowiązuje

się

zapłacić

§6
Wykonawcy

cenę

za

zamówiony

towar

zgodnie

z fakturą, w terminie 60 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP - ..............................................................
3.W
przypadku
nieterminowej
zapłaty
Wykonawca
ma
prawo
naliczenia
odsetek
w wysokości ustawowej.
4.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie
art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
§7
1.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z zał. nr1 do specyfikacji.
2. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny.
3.Wykonawca zapewnia przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń awarii we wszystkie dni robocze.
4. W przypadku awarii Wykonawca gwarantuje wykonanie naprawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia.
5. Okres gwarancji zostaje każdorazowo przedłużony o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji
spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym z winy Zamawiającego.
6.W przypadku awarii w okresie gwarancji - tej samej części sprzętu, mimo wcześniejszych dwukrotnych
napraw tej samej części sprzętu, – Wykonawca jest zobowiązany do wymiany danej części sprzętu na nowy.
7.Koszty dojazdu serwisu do i od Zamawiającego oraz koszty napraw nie obciążają Zamawiającego w
okresie gwarancji.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych
w wysokości:
1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru
2) 10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 pkt.1
§9
1.Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
2.W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w
zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą
umowę w trybie natychmiastowym.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy:
1)Kodeksu Cywilnego
2)Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 i zobowiązuje się do realizowania umowy z

zachowaniem tych standardów.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego ,
jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................................
.............................................................
................................
(pieczątka Wykonawcy)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na « Dostawy
zestawów komputerowych oraz drukarek » – Zp/51/PN-50/16 niniejszym oświadczamy iż :

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp,
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

.................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

