Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy
Numer ogłoszenia: 132830 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
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: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp.
z o.o. , ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3211470, faks 22
3211406.
•

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzęt i drobny asortyment
komputerowy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie sukcesywnej dostawy sprzętu, licencji do oprogramowania
użytkowego, dostarczenia instrukcji oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt pn.
Sprzęt i drobny asortyment komputerowy, nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/D/7/16) 2. Na
przedmiot zamówienia składają się produkty z formularza asortymentowo - cenowego
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje
się w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Dostarczone
urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń, pochodzić z
bieżącej produkcji oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj.
ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645
z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE. 5. Jeśli w opisach występują: nazwy
konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy
z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod
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względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na sprzęt
komputerowy i oprogramowanie będący przedmiotem poszczególnych części zamówienia na
okres i na warunkach określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ oraz w Projekcie Umowy
stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 7. Wykonawca określi w ofercie podmiot, który
udziela gwarancji oraz wskaże podmiot, który będzie odpowiedzialny za naprawy
gwarancyjne sprzętu komputerowego. Domyślnie podmiotem odpowiedzialnym za naprawy
gwarancyjne jest wybrany Wykonawca, chyba że treść Załącznika Nr 1 do SIWZ stanowi
inaczej. W przypadku, gdy za naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego będzie
odpowiedzialny producent lub dystrybutor sprzętu, Zamawiający żąda przekazania przy
dostawie dokumentu gwarancji producenta..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.70.00-9, 30.23.21.10-8, 30.23.60.00-2,
48.82.00.00-2.
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
miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani
są wnieść wadium w wysokości 6000,00 zł. (sześć tysięcy złotych)
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
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Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).

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:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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•

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;

•

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;

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
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Dokument potwierdzający, że oferowany w pozycji 36 załącznika na 5 SIWZ
sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny. 2)
Dokument potwierdzający, że oferowany w pozycji 36 załącznika nr 5 d SIWZ
sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny. 3)
Deklaracja zgodności CE - dotyczy poz. 28, 29 ,30, 31, 32, 34, 36, 37, 38,43 i 44
zał. nr 5 do SIWZ, z podaniem których pozycji dotyczy, 4) zaświadczenie
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowany sprzęt
spełnia wymagania Energy Star, dla: poz. 28, 31, 32, 36 zał. nr 5 do SIWZ; Za
takie zaświadczenie zostanie uznany wydruk ze stron internetowych: www.euenergystar.org lub www.energystar.gov, http://www.epeat.net/, zawierający
informację o umieszczeniu oferowanego modelu sprzętu w bazie danych
prowadzonej przez Komisję Europejską (dotyczy poz. 28, 31, 32, 36 zał. nr 5 do
SIWZ), 5) oświadczenie producenta lub dostawcy, że w przypadku nie wywiązania
się z obowiązków gwarancyjnych firmy serwisującej, która posiada certyfikat ISO
9001:2000 lub równoważny oraz autoryzację producenta, przejmie na siebie
wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dotyczy poz.31, 32, 34 oraz 36 zał.
nr 5 do SIWZ;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularza Oferty, złożonego na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ, 2) Formularza asortymentowo-cenowego, złożonego na odpowiednim druku
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 3) Opisu przedmiotu zamówienia, wypełnionego i
złożonego na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,
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:
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•
•

1 - Cena - 95
2 - termin dostawy - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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 przewiduje następujące możliwości dokonania ewentualnych istotnych zmian
postanowień zawartej Umowy: 1) wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku od towarów i usług (VAT), przy czym podniesienie stawek VAT nie spowoduje
zmian wartości netto, a ich obniżenie spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto; 2)
zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów w sytuacji, gdy produkt zostanie
wycofany z produkcji, lub wprowadzony zostanie do sprzedaży przez producenta produkt
zmodyfikowany/ udoskonalony, (zgodnie z informacjami zawartymi w Formularzu
Asortymentowo - Cenowym i opisie przedmiotu zamówienia) przy czym zmiana ta nie może
powodować rozszerzenia przedmiotu umowy oraz wzrostu ceny zawartej w ofercie;
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem
zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji
zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie
zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego
niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez
Zamawiającego propozycji zamiennika. 3) upadłości albo likwidacji producenta lub
dystrybutora 4) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż o 6
miesięcy, w sytuacji nie zrealizowania całego asortymentu będącego przedmiotem umowy w
pierwotnym terminie. 5) zmiany terminu realizacji umowy (w tym terminów dostaw
cząstkowych) z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego 6) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy
(np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.attis.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum
Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01-401
Warszawa pokój 144.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny
Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa Sekretariat- p. 196.
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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

Zatwierdzam:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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