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

www.csioz.gov.pl

Warszawa: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A Nr referencyjny

postępowania WZP.6151.18.2015

Numer ogłoszenia: 54311 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia , ul. St. Dubois 5A, 00-184 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5970927, faks 022

5970937.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.csioz.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A Nr referencyjny postępowania WZP.6151.18.2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. Część I: Dostawa Zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu

zamówienia część I. Część II: Dostawa notebooków wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część II. Część III: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z

oprogramowaniem dla centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ -

opis przedmiotu zamówienia część III. Część IV: Dostawa notebooków wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część IV. Zamówienie współfinansowane przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. Uwaga Wykonawcy mogą złożyć oferty obejmujące wszystkie części przedmiotu zamówienia (Część I,

Część II, Część III, Część IV) lub na wybrane części..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część I 250,00 zł (słownie: dwieście

pięćdziesiąt złotych). Część II 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). Część III 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Część IV 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc

złotych). Uwaga W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część kwota wpłaconego wadium musi zawierać łączną kwotę cząstkowych wadiów jakie są

wymagane na poszczególne części z zaznaczeniem na jakie części zamówienia jest ono składane.

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

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Wykonawca winien wykazać w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, że w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:

Część I a) jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto; Część II a)

jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto; Część III a) jedno

zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 19 000,00 zł brutto; Część IV a) jedno

zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto; Uwaga: Zamawiający

dopuszcza wykorzystanie tych samych dostaw wskazanych w wykazie dostaw (dla każdej z części oddzielnie) na potwierdzenie spełniania warunku

posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie określonym przez Zamawiającego.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

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;

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.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: a) przypadku Wykonawcy reprezentowanego przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa. b) w przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia dokument pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego Wykonawców upoważniający do

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. c) jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w literze b) zostanie wybrana, Zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych

Wykonawców, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezależnie od dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IV podrozdział II ust 1

pkt 3 lit. b) SIWZ, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: 1) wymagane oświadczenia i dokumenty

wskazane w Rozdziale IV podrozdział II ust. 1, pkt 1 lit. od a) do c) SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 2) oświadczenie potwierdzające spełnianie

warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, składa w imieniu Wykonawców ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania ich w danym postępowaniu wg wzoru

określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdział II ust. 1, pkt 2 lit. b) SIWZ składają w taki

sposób, aby wykazać spełnienie danego warunku łącznie.
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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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - gwarancja - 5

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 możliwość zmiany umowy w szczególności gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym

wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile zmiana taka jest konieczna i korzystniejsza w celu

prawidłowego wykonania Umowy; 3) zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania

Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem; 4) w zakresie przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany są na korzyść

Zamawiającego; 5) zmiany w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy dotyczy ona zmiany producenta, modelu przedmiotu Umowy, w szczególności w

przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji z tym, że cena wskazana w ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne

Sprzętu nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku do oferty; 6) gdy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csioz.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie

(kod pocztowy 00-184), ul. Stanisława Dubois 5A pokój 121.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Centrum Systemów

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-184), ul. Stanisława Dubois 5A pokój 127.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W części IV. Zamówienie jest

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość..

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: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I: Dostawa Zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: Dostawa Zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Centrum

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

część I..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II: Dostawa notebooków wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II: Dostawa notebooków wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów

Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część II..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla centrum Systemów
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Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część III..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV: Dostawa notebooków wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa notebooków wraz z oprogramowaniem dla Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia część IV. Zamówienie

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. gwarancja - 5
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