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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                      PUM w Szczecinie 

                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                               tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

————————————————————————————————————————————— 
 
Znak sprawy:  ZP/220/65/12 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Szczecin: Dostawa sprz ętu komputerowego  

Numer ogłoszenia: 211693 - 2012; data zamieszczenia : 04.10.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , Al. 
Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4661086, faks 
091 4661113. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.spsk2.pum.edu.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa sprzętu komputerowego. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (zwanego dalej sprzętem) dla Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie zgodnie z poniższym zestawieniem: a) 30 
jednostek centralnych PC wraz z oprogramowaniem b) 30 monitorów LCD c) 10 urządzeń 
wielofunkcyjnych. 
II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.30.00-5, 30.24.20.00-7. 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 21. 

 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie 1.700,00 zł. 
III.2) ZALICZKI  
Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 
prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania . Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego 
warunku. Wykonawcy zobligowani są jedynie do złożenia Oświadczenia nt. spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 
III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał 
wykonanie co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego, 
każde o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca 
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający żąda przedłożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów: 2.1 wykazu wykonanych/ wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt VII SIWZ ppkt. 1.2 w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. 
Wykonawcy do sporządzenia wykazu dostaw mogą wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 5 
do formularza oferty. 2.2. WAŻNE: Jeżeli dostawy były realizowane na rzecz podmiotu posiadającego 
osobowość prawną, a Wykonawca na dowód należytego wykonania usług przedkłada referencje, to 
dokument ten powinien być podpisany przez dyrektora względnie zastępcę dyrektora, a w spółkach 
prawa handlowego przez co najmniej jednego członka zarządu (bądź prokurenta). W przypadku 
przedłożenia referencji podpisanych przez inne osoby niż wyżej wymienione Zamawiający wymaga 
wykazania przez Wykonawcę, że osoby które podpisały referencje były do tego uprawnione. 2.3. W 
przypadku gdy Wykonawca na potwierdzenie należytego wykonania dostaw przedłoży referencje, 
które zostaną podpisane niezgodnie z pkt. 2.2. oraz na wezwanie do uzupełnienia dokumentów na 
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie uzupełni ich -zostanie wykluczony z postępowania a jego 
oferta zostanie odrzucona. 
III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie dokonuje opisu 
sposobu spełniania tego warunku. Wykonawcy zobligowani są jedynie do złożenia Oświadczenia nt. 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie dokonuje 
opisu sposobu spełniania tego warunku. Wykonawcy zobligowani są jedynie do złożenia 
Oświadczenia nt. spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania 
tego warunku. Wykonawcy zobligowani są jedynie do złożenia Oświadczenia nt. spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 
przedło żyć: 
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie  
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedło żyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej, przedkłada: 



 3

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, 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.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
Wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 4 do formularza oferty tj. opis przedmiotu zamówienia, 
który stanowi treść oferty i nie podlega wezwaniu do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 
ust. ustawy PZP 
III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

 
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) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.spsk2.pum.edu.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM; Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin; cena 36,90 zł.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  
12.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM; Al. 
Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin; Dział Zamówień Publicznych pok. nr 11 w budynku 
Działu Technicznego. 
Otwarcie ofert odb ędzie si ę 12.10.2012 godzina 11:00 w pok. nr 11 w budynku działu 
technicznego 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 
sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 
 
 
 
Szczecin, dnia 04.10.2012 r.     
 

…………………………………….. 
  podpis Dyrektora SPSK-2 PUM 


