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Ogłoszenie nr 108586 - 2017 z dnia 2017-07-17 r.

A

Kraków: Dostawa sprzętu informatycznego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 527152-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzył i przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, krajowy numer
identyfikacyjny 35707047800000, ul. ul. Montelupich 4, 31155 Kraków, państwo Polska, woj.
małopolskie, tel. 124 245 424, faks 124 245 490, e-mail emroczek@uks.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.uks.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżelidotyczy)-.
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu informatycznego
Numer referencyjny (jeżelidotyczy):
DZP-271-348/17
11.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań Jaw przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu informatycznego" w ramach 3 części
szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1B do SIWZ: 1.1. Pakiet nr l - dostawa serwera w ilości 2
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szt. 1.2. Pakiet nr 2 - dostawa serwera dyskowego NAS w ilości l szt. 1.3. Pakiet nr 3 - dostawa
elementów do rozbudowy macierzy dyskowej HP MSA 2040 ( PN:C8R14A) 2.Przedmiot zamówienia
musi: 2.1.być nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy,
2.2.pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie UE i być objęty gwarancją na terenie
Polski - usługi są świadczone przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego w
Polsce, 2.3.posiadać deklarację CE, 2.4.producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dotyczy wyłącznie sprzętu wymienionego w części: Pakiecie nr l i Pakiet 3 3.Wspólny Słownik
Zamówień - kod CPV - 48.82.20.00-6 (Serwery komputerowe), 30.23.31.41-1 (Nadmiarowa
macierz niezależnych dysków (RAID)). 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do
Wykonawców (również w trakcie trwania umowy) o dostarczenie dodatkowej dokumentacji
stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. S.Jeśli w opisach przedmiotu zamówienia występują:
nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie, jako pomoc w
opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia itp
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 48822000-6
Dodatkowe kody CPV: 30233141-1
SEKCJA III:

PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
111.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ncćr MD 1

NAZWA: Pakiet nr l - dostawy serwera
w ilości 2 szt.

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia
postępowania:
IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT66900.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: O
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: O
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: O

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
DS. Comp Sylwia Dulak, sylwia@dscomp.pl, os. Kościuszkowskie 6 lok.229, 31-858,
Kraków, kraj/woj, małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 78609.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67155.54
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> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96604.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/ podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
ćr NR ~)

r7F

NAZWA: Pakiet nr 2 - dostawa serwera
dyskowego NAS w ilości l szt.

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT12700.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych oferM
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: O
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: O
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: O
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
DS. Comp Sylwia Dulak, sylwia@dscomp.pl, os. Kościuszkowskie 6 lok.229, 31-858,
Kraków, kraj/woj, małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15619.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13530.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33443.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/ podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet nr 3 - dostawa elementów do
rozbudowy macierzy dyskowej HP MSA 2040
( PN:C8R14A)

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:
IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT10200.00
WalutaPLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: O
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: O
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: O
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
DS. Comp Sylwia Dulak, sylwia@dscomp.pl, os. Kościuszkowskie 6 lok.229, 31-858,
Kraków, kraj/woj, małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11020.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11020.80
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15065.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/ podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA. ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone lest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
W.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia lest zgodne z przepisami.
DYflEKTC
Uniwersyteckiej/Kliniki SftmaStologlcznej
/« Krakow/e /

Majek Szwarczyntyu
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