Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
DZPiZ -205/ZP/2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200.000 euro
nr sprawy 205/ZP/2012

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. os.
Złotej Jesieni 1 ogłasza przetarg nieograniczony numer sprawy 205/ZP/2012 na
dostawę licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych
systemów serwerowych oraz serwera pocztowego
CPV: 48760000-3

I.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych rodzajów licencji na oprogramowanie
antywirusowe:


580 licencji rocznego wznowienia (przedłużenia) dla posiadanego oprogramowania
Kaspersky AntiVirus for Windows Workstation;



300 licencji rocznego wznowienia (przedłużenia) dla posiadanego oprogramowania
Kaspersky AntiVirus for Mail Servers;



20 licencji rocznego wznowienia (przedłużenia)
Kaspersky AntiVirus for Windows Servers.

dla posiadanego oprogramowania

2. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych za równoważny zamawiający uważa produkt
aktualizujący oprogramowanie i bazę wirusów użytkowanego przez Zamawiającego programu
antywirusowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
5. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
II. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć na dzienniku podawczym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika
Rydygiera pokój nr 238 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17.10.2012 r. do godziny 10:30 (obowiązuje
data wpływu na dziennik podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera).
- Otwarcie ofert nastąpi w Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera, 31-826 Kraków, os. Złotej
Jesieni 1 w dniu 17.10.2012 r. o godzinie 11.00 w sali numer 15 b.
Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela:
Bogdan Kasza – Kierownik Działu Informatyki tel. (012) 64 68 127 005
Informacji dotyczących organizacji przetargu udziela:
Jarosław Kosturek - Pracownik Działu Zamówień Publicznych tel. (012) 64 68 109
30

05

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek 7 :15

Termin wykonania zamówienia – w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty podpisania umowy
- Kryteria oceny ofert – cena – 100%
- Zamawiający – stosownie do normy z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – NIE ŻĄDA
WNIESIENIA WADIUM.
- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI. 1.a Zamawiający wymaga posiadania
uprawnień do wykonywania działalności lub czynności umożliwiającej
wykonanie
przedmiotowego zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie VII.1.1.
specyfikacji.
b) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI. 1.b Zamawiający wymaga posiadania
niezbędnej wiedzy i doświadczenia umożliwiającej
wykonanie przedmiotowego
zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę oświadczenia o których mowa w punkcie VII.1.2 specyfikacji.
c) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI. 1.c Zamawiający wymaga dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
oświadczenia o którym mowa w punkcie VII.1.3 specyfikacji.
d) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1d Zamawiający wymaga znajdowania się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Ocena
spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
oświadczenia o których mowa w punkcie VII.1.4 specyfikacji.
IV.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi
przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.a specyfikacji - wraz z ofertą każdy z
Wykonawców musi złożyć:
a) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotowego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania -załącznik nr 2 do SIWZ;
1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.b specyfikacji - wraz z ofertą każdy z
Wykonawców musi złożyć:
a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego
zamówienia -załącznik nr 2 do SIWZ,
1.3. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.c specyfikacji
z Wykonawców musi dołączyć:

- do oferty każdy

a) Oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ
1.4. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI. 2.d specyfikacji – do oferty każdy
z Wykonawców musi dołączyć:
a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 2 SIWZ,
1.5. Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu udokumentowania, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
a) Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 a, b i d powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. IV/1 specyfikacji, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 3 i 4
stosuje się odpowiednio.
V. Wymagania dodatkowe:
a) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru – załącznik nr. 1 do specyfikacji)
b) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIV/2 specyfikacji),
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu (wymienione w pkt VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w
rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający
ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

VI.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie lub faksem
lub droga elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona przez Zamawiającego.
3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Dziennik
Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. , 31-826 Kraków os.
Złotej Jesieni 1.
4.Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer (12) 6468173.
5.Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: jkosturek@rydygierkrakow.pl
6.Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym,
że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

VII.
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych.
b) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
c) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
d) Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
e) Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
f) Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
g) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie - Prawo
Zamówień Publicznych oraz w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.
h) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Sekcji Zamówień Publicznych
w pokoju nr 15 b/II piętro, lub za zaliczeniem pocztowym na prośbę Wykonawcy (faksem) niezwłocznie
potwierdzonym pisemnie. Opłata za SIWZ wynosi 10 zł; płatne w kasie szpitala (czynna 8-9, 13-14).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala:
www.rydygierkrakow.pl/przetargi
i) Godziny pracy Zamawiającego poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:05.

Komisja przetargowa:
Bogdan Kasza………………………………………………
Paweł Wójcik………………………………………………..
Jarosław Kosturek…………………………………………..

Zatwierdzam

