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

www.uks.com.pl

Kraków: Dostawa sprzętu informatycznego dla Uniwersyteckiej 

Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, Nr sprawy: DZP-271-226/15

Numer ogłoszenia: 164498 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie , ul. Montelupich 4, 31-155 

Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4245424, faks 012 4245490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego dla 

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, Nr sprawy: DZP-271-226/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest: a.dostawa serwera w ilości 2 szt. - Obudowa, Procesor ( minimum 2 szt.), Pamięć operacyjna, Sloty 

rozszerzeń, Dysk twardy, Napęd optyczny, Kontroler, Interfejsy sieciowe, Karta graficzna, Porty, 

Zasilacz, Chłodzenie, Zarządzanie i obsługa techniczna, Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i 

Systemów Wirtualizacyjnych, Serwis i wsparcie. b.dostawa macierzy dyskowej w ilości 1 szt. - Obudowa, 

Kontroler macierzowy, Dysk twardy, Podłączenie serwerów, Funkcje dodatkowe, Wsparcie dla 

Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych, Zarządzanie i obsługa techniczna, Zasilacz i 

Chłodzenie, Serwis i wsparcie. c.dostawa dodatkowego wyposażenia serwerowni - Konsola KVM, KVM 

IP, d.dostawa serwera w ilości 1 szt. - Obudowa, Procesor, Pamięć operacyjna, Sloty rozszerzeń, Dysk 

twardy, Napęd optyczny, Kontroler macierzowy, Interfejsy sieciowe, Karta graficzna, Porty, Zasilacz, 

Chłodzenie, Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych, Serwis i wsparcie, 

e.dostawa serwera dyskowego NAS w ilości 1 szt. - Obudowa, Charakterystyka, Dysk twardy, Interfejsy 
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sieciowe, Porty, Wsparcie dla Systemów Wirtualizacyjnych, Zarządzanie i obsługa techniczna, 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.20.00-6, 30.23.31.41-1.

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 dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

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 oceny spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał należycie, Co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie 

podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Za zamówienie podobne Zamawiający uzna 

dostawę serwerów i macierzy o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto każda

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający opłaconą polisę, od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł., w przypadku, gdy okres obowiązywania 

polisy jest krótszy niż okres gwarancji na ostatnie z urządzeń wchodzących w skład 

przedmiotu umowy ( dostawy) Wykonawca ma obowiązek przedstawić oświadczenie, że po 

wygaśnięciu bieżącej polisy przedstawi Zamawiającemu nową ważna polisę do końca 

wygaśnięcia gwarancji na ostatnie z urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy.

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;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 

do SIWZ. Zamawiający wymaga aby dokument wskazywał: 1) zakres dostępnych Wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył 

Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia.;
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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;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;
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• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• 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.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

-11 ustawy - wystawione 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
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• 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

Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę: a.wypełnionej Specyfikacji technicznej 

oferowanego sprzętu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 

b.oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ potwierdzającego, że oferowany 

przez niego sprzęt posiada: -deklarację CE. -oświadczenie od producenta, że dostarczany 

przedmiot zamówienia jest nowy tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 

dostawy. -oświadczenie od producenta, że dostarczany przedmiot zamówienia pochodzi z 

autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie UE i jest objęty gwarancją na terenie Polski - 

usługi są świadczone przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego w Polsce, 

-producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 - dotyczy wyłącznie sprzętu wymienionego 

w rozdziale III pkt 2 a i b SIWZ UWAGA! Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, zobowiązany będzie w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia przesłania 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, do złożenia Zamawiającemu: -deklaracji CE, 

-oświadczenia od producenta, że dostarczany przedmiot zamówienia jest nowy tj. 

wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy, -oświadczenia od producenta, 

że dostarczany przedmiot zamówienia pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie 

UE i jest objęty gwarancją na terenie Polski - usługi są świadczone przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego w Polsce, -certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 - dotyczy 

wyłącznie sprzętu wymienionego w rozdziale III pkt 2 a i b SIWZ Zadeklarowane przez 

Wykonawcę w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ Certyfikaty muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski (dokumenty sporządzone w języku obcym winny 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski) w formie kserokopii potwierdzonej przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku 

do piątku. Zamawiający informuje, że złożenie niekompletnych lub wadliwych 

certyfikatów/dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 4 SIWZ albo niezłożenie 

certyfikatów /dokumentów lub złożenie ich przez Wykonawcę po wyznaczonym terminie będzie 

skutkować odstąpieniem od podpisania umowy przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zmówienia 
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publicznego i w oparciu o art. 94 ust.3 ustawy Pzp wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postepowania, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Pzp

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1.W celu zaakceptowania warunków umowy Wykonawca przedstawi zaakceptowany (podpisany w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2.Inne 

niezbędne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) formularz ofertowy, wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden 

dokument; b) odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust.2 Ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.uks.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 

4, 31-155 Kraków, pokój 48.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

15.07.2015 godzina 13:30, miejsce: Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki 

Stomatologicznej w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, pok. 41.

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
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