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Warszawa: Dostawa serwera wraz z osprzętem i oprogramowaniem, 
przełączników sieciowych oraz zasilaczy awaryjnych na potrzeby 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 

Numer ogłoszenia: 484002 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zam ieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEK C JA  I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I A D RES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy , ul. 

Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 022 8645952. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAW IAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEK C JA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) O K R E ŚLEN IE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa serwera wraz z osprzętem i 

oprogramowaniem, przełączników sieciowych oraz zasilaczy awaryjnych na potrzeby Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa: 1) serwera wraz z osprzętem i oprogramowaniem 1 szt., 2) przełączników sieciowych 6 

szt., 3) zasilaczy awaryjnych UPS 3 szt. 2.Wszystkie urządzenia, o których mowa w ust. 1 muszą być 

fabrycznie nowe, wyposażone we wszystkie kable niezbędne do prawidłowego użytkowania oraz powinny 

posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim lub angielskim. 3.Wykonawca 

sporządza i załącza do oferty Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (załącznik nr 2A do SIWZ), 

przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowią 

wymagania minimalne, które musi spełnić oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze 

parametry sprzętu i warunki gwarancji. 4.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oferowanego sprzętu 

oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

5.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

http://www.opsbielany.waw.pl
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6.Wykonawca dokona w siedzibie Zamawiającego instalacji, konfiguracji sprzętu wraz z wymaganym 

oprogramowaniem tak, aby był on gotowy do pracy po przekazaniu Zamawiającemu i nie była konieczna 

ingerencja Zamawiającego..

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.80.00.00-6, 30.20.00.00-1.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZA S TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24 12.2013

SE K C JA  III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

111.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU ORAZ O PIS SPO SO B U  DOKONYWANIA O CEN Y  

SPEŁNIANIA TY C H  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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za 

spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z 

załącznikiem nr 4.1 do SIW Z.

111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za 

spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z 

załącznikiem nr 4.1 do SIW Z.

111.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za 

spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z 

załącznikiem nr 4.1 do SIW Z.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za 

spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z



1II.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za 

spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnego w treści z 

załącznikiem nr 4.1 do SIWZ.

III.4) INFORM ACJA O OŚW IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JA K IE  M AJĄ D O STA RCZYĆ  

W YKONAW CY W C ELU  POTW IERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU  

ORAZ NIEPODLEGANIA W YKLUCZENIU NA PODSTAW IE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) 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:

111.4.2) 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 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;

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

lli.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;

111.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• 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;

załącznikiem nr 4.1 do SIWZ.



III.5) INFORM ACJA O DOKUMENTACH PO TW IERD ZAJĄCYCH , ŻE  OFEROW ANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB R O B O TY  BUDOW LANE ODPOW IADAJĄ O KREŚLO N YM  WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty

1. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wraz z warunkami gwarancji na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2A do SIW Z. 2. Certyfikaty, raporty oraz wydruki testów wymienione w 

opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIW Z

SEK C JA  IV: PROCEDURA

IV.1) T R Y B  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KR YTER IA  O C EN Y O FERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORM ACJE ADM INISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.opsbielany.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04.12.2013 godzina 10:30, miejsce: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. 

Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, II piętro sekretariat pokój nr 40.

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

http://www.opsbielany.waw.pl
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