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Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, serwera i
oprogramowania dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w ramach projektu
Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum

Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki

dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa
informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer ogłoszenia: 21449 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji , Al. Modrzewiowa 22, 30-224
Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4252842, faks 012 4251228.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcr.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: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa komputerów, serwera i oprogramowania dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w
ramach projektu Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla
rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa
informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa komputerów, serwera i oprogramowania dla Krakowskiego Centrum
Rehabilitacji w ramach projektu Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1.
Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój
społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Część 1:
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dostawa 25 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Część 2: dostawa serwera
wraz z oprogramowaniem Część 3: dostawa licencji, sublicencji oprogramowania ORACLE -
CPU ORACLE Database 11g Standard Edition na 2 procesory.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 48.00.00.00-8,
48.82.00.00-2, 48.61.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

o W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy i spełniają wymogi
określone w art. 22 ust. 1 ustawy

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Dotyczy tylko Części 1 - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonali co najmniej 2 dostawy sprzętu odpowiadającego swoim
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rodzajem przedmiotowi zamówienia (dostawa zestawów komputerowych wraz
z oprogramowaniem), o wartości minimum 40.000,00 zł brutto każda.

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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· 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 wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· 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

· 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
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
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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

· 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

· opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez
wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego
wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości
realizowanego zamówienia

· inne dokumenty
Dotyczy  Części  3:  oświadczenie  wydane  przez  Oracle  Polska  Sp.  z  o.o.
potwierdzające, że Wykonawca jest autoryzowanym przez firmę Oracle Polska Sp.
z o.o. dystrybutorem oprogramowania oraz posiada ważną umowę partnerską i
prawo sprzedaży sublicencji oprogramowania Oracle.
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III.6) INNE DOKUMENTY

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

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.
Uzupełniony załącznik nr 4 A, B lub C (w zależności na którą część zamówienia się składa
ofertę) SIWZ i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów - jeżeli dotyczy, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia jeżeli osoba reprezentując Wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona do
jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umów zawierają wzory
umów, które stanowią Załącznik nr 3 A, B, C do SIWZ. Dopuszczalne zmiany treści zawartej
umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w: - Załącznik nr 3 A - § 11
wzoru umowy, - Załącznik nr 3 B - § 13 wzoru umowy - Załącznik nr 3 C - § 10 wzoru
umowy
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.kcr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krakowskie
Centrum Rehabilitacji, Budynek nr 4, Sekretariat czynny od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00
do Al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Budynek nr 4,
Sekretariat czynny od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00 do Al. Modrzewiowa 22, 30- 224
Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu
Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w
celu poprawy jakości świadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa
opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa 25 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa 25
zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. W ramach CZĘŚĆI 1
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: - dostarczenia i wydania
Zamawiającemu komputerów, nośników aplikacji zainstalowanych na komputerach, -
przeniesienie na Zamawiającego prawa własności komputerów, nośników aplikacji i
egzemplarzy dokumentacji, - udzielenia Zamawiającemu gwarancji prawidłowego
działania komputerów, - udzielenia 25 bezterminowych licencji/sublicencji na
oprogramowanie wystawionych przez firmę Microsoft Polska Sp. z o.o. na rzecz
Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu określa załącznik nr 4 A do SIWZ.
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· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.33.00-8, 48.00.00.00-
8.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa serwera wraz z oprogramowaniem.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa serwera
wraz z oprogramowaniem. W ramach CZĘŚCI 2 Wykonawca zobowiązuje się w
szczególności do: - dostarczenia i wydania Zamawiającemu Serwera, nośników
aplikacji zainstalowanych na serwerze, - dokonania czynności koniecznych do
uruchomienia i zgodnego z dokumentacją działania serwera oraz połączenia ze
wskazanymi komputerami Zamawiającego w miejscu dostawy, - przeniesienia na
Zamawiającego prawa własności Serwera, nośników oprogramowania i egzemplarzy
dokumentacji, - udzielenia Zamawiającemu gwarancji prawidłowego działania
serwera, - przeniesienia na Zamawiającego prawa własności serwera, nośników
oprogramowania i egzemplarzy dokumentacji, - udzielenia Zamawiającemu
bezterminowej licencji/sublicencji na oprogramowanie wystawione przez firmę
Microsoft Polska Sp. z o.o. na rzecz Zamawiającego, - przeniesienia funkcji kontrolera
domeny z serwera będącego na wyposażeniu Zamawiającego na serwer zakupiony w
ramach zamówienia, - przeszkolenia pracownika Zamawiającego, Szczegółowy opis
przedmiotu określa załącznik nr 4 B do SIWZ.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa licencji/sublicencji oprogramowania ORACLE - CPU
ORACLE Database 11g Standard Edition na 2 procesory.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa
licencji/sublicencji oprogramowania ORACLE - CPU ORACLE Database 11g
Standard Edition na 2 procesory. W ramach CZĘŚCI 3 Wykonawca zobowiązuje się
w szczególności do: - dostarczenie i wydania Zamawiającemu nośników z
oprogramowaniem, - udzielenia Zamawiającemu bezterminowej licencji/sublicencji na
oprogramowanie na warunkach określonych przez firmę Oracle Polska Sp. z o.o. -
Dokonania czynności koniecznych do uruchomienia i zgodnego z dokumentacją
działania oprogramowania na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego w miejscu
dostawy, Szczegółowy opis przedmiotu określa załącznik nr 4 C do SIWZ.

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.61.00.00-7, 48.00.00.00-8.
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
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· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Z poważaniem
    Dyrektor

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
  Mgr Teresa Zalewińska - Cieślik


