
Data ogłoszenia 06.07.2009 r
               Numer Sprawy: 12/2009

OGŁOSZENIE  PRZETARGOWE
     poniżej 14 000 euro

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Z 2007 r nr 223, poz. 1655 ze zm.) na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy.
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie kodeksu cywilnego w oparciu o 
art. 70 § 1-4 Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY:  
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego  Warszawa – Bemowo
01-493 Warszawa
ul. Wrocławska 19

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
   Michał Kowalski  tel/fax.  022 638-23-33 wew. 202

e-mail  przetarg@zozbemowo.pl
kom.  510-210-665

   codziennie w godzinach 9,00 – 14,00

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa serwera komputerowego dla Samodzielnego 
Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo

CPV 30200000-1

Miejsce dostawy serwera: Warszawa. Przychodnia Zdrowia:
- ul. Wrocławska 19

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy



W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią niżej wymienione wymagania:

1. Przedstawią dokument, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu 
prawnego w zakresie objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
2. Wypełnią „ Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 1 
3. Zaoferują serwer spełniający wymagane parametry  techniczne– załącznik nr 2
4. Parafują wzór umowy – jako znak jej akceptacji – załącznik nr 3

Warunki płatności: ratalne - 2 równe raty
1 rata do dnia 31.08.2009 r 
2 rata do dnia 31.10.2009 r
 - przelewem na konto Wykonawcy po otrzymaniu od Wykonawcy prawidłowo 
wystawionej faktury. 

Zamawiający nie dopuszcza: 
- złożenia oferty częściowej 
- złożenia oferty wariantowej
 
 Miejsce i termin składania ofert:
 Siedziba Zamawiającego Przychodnia Zdrowia 01-493 Warszawa ul. Wrocławska 19
 I – sze  piętro pokój 230 -  do dnia 14.07.2009 r do godz. 10,00

 Termin związania z ofertą:
 - 30 dni od daty otwarcia ofert
 
Uwagi dodatkowe:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego. Zamawiający dokona 
wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Poniżej załączniki:
      -    Formularz oferty – zał. nr 1
      -    Parametry techniczne – zał. nr 2 

- Wzór umowy – zał. nr 3

              ZATWIERDZIŁ 
Dyrektor Zespołu  - Paweł Dorosz



  Załącznik nr 1
      do ogłoszenia przetargowego

      Nr sprawy: 12/2009

........................................................................................................
(miejscowość, data)

…………………………………………………..
        pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Nazwa  i  dokładny adres Wykonawcy.....................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP...........................….........., REGON........................................................

Tel:……………………, fax:………………………, e-mail:……………………………….

W odpowiedzi na ogłoszony przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo przetarg nieograniczony na „Dostawę 
serwera komputerowego” składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto: ......................………………zł,

(słownie: …………………………………………………………………….……………..

……………….............................................................................…………………….),

Podatek VAT:  ……………zł,

(słownie: …………………………………………………………………….……………..

……………….............................................................................…………………….),

Cena brutto:………………………………zł,

(słownie: ……………………………………………………………

.............................................................................



……………….............................................................................…………………….).
     

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w 
ogłoszeniu i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych we wzorze umowy oraz w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.

2. Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony serwer komputerowy
(warunki gwarancji określone w zał. nr 2 ogłoszenia przetargowego)

3. Termin płatności ratalny: 1 rata płatności do dnia 31.08.2009 r
        2 rata płatności do dnia 31.10.2009 r.

4. Oświadczamy, że oferowany serwer komputerowy spełnia wymagania 
techniczne stawiane przez Zamawiającego.

………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy 



  Załącznik nr 2
      do ogłoszenia przetargowego

      Nr sprawy: 12/2009

Parametry  techniczne 

L.p.
Nazwa 

komponen
tu

Wymagane parametry techniczne

Informacja w zakresie 
spełnienia warunków. Proszę 
wypełnić wiersze poprzez 
wpisanie TAK lub NIE z 
zastrzeżeniem informacji 
wymaganych w pozycji 1 i 2

1 Producent wpisać

2 Typ produktu, 
model

wpisać

3 Obudowa Tower z kieszeniami HDD Hot Plug 

4 Płyta główna
Płyta główna z możliwością 
zainstalowania do dwóch 
procesorów.

5 Chipset

Dedykowany przez producenta 
procesora do pracy w serwerach 
dwuprocesorowych dwurdzeniowych 
i czterordzeniowych

6 Procesor

2 szt. procesorów czterordzeniowych 
dedykowanych  do  pracy  w 
serwerach,  taktowane  zegarem,  co 
najmniej  2,5GHz,  pamięć  L2 min. 
12000 kb

7 RAM Min.  16  GB  DDR  SDRAM  FBD 
667MHz

8 Napęd optyczny Wewnętrzny napęd 16X DVD+/-RW 
SATA

9 Dyski twarde Zainstalowane 5 x 300GB, SAS, 15K 
RPM 

10 Kontroler 
RAID

Możliwe konfiguracje RAID 0,1,5,

11 Napędy 
dyskietek

Wewnętrzny napęd 3.5” 1.44MB

12 Video Zintegrowana  karta  graficzna, 
pamięć 32 MB



13 Zasilacze 2  zasilacze  HotPlug  zapewniające 
nadmiarowość

14 Warunki 
gwarancji 

Ÿ Przynajmniej trzy lata gwarancji 
z czasem reakcji maks. 
następnego dnia roboczego, 
przyjmowanie zgłoszeń 24 
godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu, bezpośredni dostęp do 
certyfikowanych inżynierów 
producenta sprzętu

Ÿ Wszystkie naprawy gwarancyjne 
powinny być możliwe na 
miejscu.

Ÿ Sprzedawca ponosi koszty 
napraw gwarancyjnych, 
włączając w to koszt części i 
transportu.

Ÿ W czasie obowiązywania 
gwarancji dostawca zobowiązany 
jest do udostępnienia 
Zamawiającemu nowych wersji 
BIOS, firmware i sterowników 
(na płytach CD lub stronach 
internetowych).

15 Dokumentacja 
użytkownika

Kupujący wymaga dokumentacji w 
języku polskim lub angielskim

16. Warunki 
gwarancji

36 – miesięczna gwarancja 

    

…………………………………………………….
podpis i pieczęć  Wykonawcy

  



Załącznik nr 3
      do ogłoszenia przetargowego

      Nr sprawy: 12/2009

 U M O W A    NR /      / 2009

Zawarta  w  dniu  …………. pomiędzy: Samodzielnym  Zespołem  Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego  Warszawa-Bemowo z  siedzibą  w  Warszawie 
przy  ul.  Wrocławska  19  wpisanym  do  rejestru  Stowarzyszeń,  innych  Organizacji 
Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  i  Publicznych  Zakładów Opieki  Zdrowotnej 
przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego 
Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000003553  NIP:522-25-86-517 
REGON:017202242 zwany w dalszej treści umowy „Kupującym”, reprezentowanym 
przez: 

Pawła Dorosza  Dyrektora 

a

………………………………. z siedzibą w ………………………………………….., 
prowadzącą działalność na podstawie 
REGON……………………, NIP………………….., 
zwanym w dalszej treści umowy „Sprzedającym” w imieniu którego występuje:

…………………………. ………………………….

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego bez 
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r.
nr 223, poz. 1655 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy. Postępowanie 
przetargowe prowadzone jest w trybie Kodeksu Cywilnego w oparciu o art. 70 § 1-4

                         § 1

1.  Zgodnie  z  ofertą  z  dnia  ........  Sprzedający  sprzedaje   a  Kupujący  kupuje 
serwer
 komputerowy typ ........... (serwer)
                                                                                                                 
2. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawierają  następujące dokumenty:

a) formularz oferty Sprzedającego -  stanowiący załącznik nr 1 do umowy,
b) formularz wymaganych parametrów technicznych  Serwera -  stanowiący
      załącznik nr 2 do umowy 

3.Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi:
Netto: ………………………………………
(słownie:………………………………….)
Podatek VAT: 



(słownie: …………………………………)
Brutto: …………………………………… 
(słownie:………………………………….)

§ 2

Cena wymieniona w § 1 pkt 3  zostanie uregulowana przez Kupującego ratalnie w 
sposób następujący:
a) Kwota …………….. zł, słownie: ……………………………………… w terminie
do 31 sierpnia 2009 roku. 
b) Kwota …………….. zł, słownie: ……………………………………… w terminie
do 31 października 2009 roku.

 § 3

   Należność za Serwer przekazana będzie na rachunek bankowy Sprzedawcy w 
terminach
   podanych w § 2 na podstawie prawidłowo wystawionych faktur dostarczonych
   Kupującemu.

§ 4

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Serwer  Kupującemu  po uprzednim 
uzgodnieniu terminu dostawy, na swój koszt najpóźniej do dnia ....07.2009 r.

2. Sprzedawca zobowiązuje się zamontować i uruchomić serwer oraz przeszkolić 
personel Kupującego. Przekazanie nastąpi protokołem odbioru.

3. Serwer   uważa się, za ostatecznie odebrany , gdy zostanie stwierdzone, na 
podstawie komisyjnego przekazania i odbioru, iż został odebrany bez usterek i 
jest zapewnione jego bezawaryjne uruchomienie i oddanie do eksploatacji.

  § 5

1. W razie stwierdzenia wad lub braków Kupujący w terminie 14 dni złoży 
Sprzedawcy pisemną reklamację – listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru.

2. Sprzedawca  jest  zobowiązany  w  terminie  7  dni  rozpatrzyć  reklamację  i 
udzielić  Kupującemu  pisemnej  odpowiedzi  czy  reklamację  uznaje.  W razie 
uznania reklamacji jest zobowiązany niezwłocznie wymienić przedmiot umowy 
na wolny od wad lub wady usunąć.

      
 § 6

1. Sprzedawca udziela Kupującemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na 
dostarczony

      serwer. Czas gwarancji liczony będzie od dnia odbioru
2.  Warunki gwarancji oraz warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego opisane i 

dołączone do  oferty  Kupującemu stanowią załącznik do umowy.



3. Udzielenie gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez Kupującego z
     przepisów rękojmii.

 § 7

1. Strony ustalają  odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy w sposób następujący:
a)  Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% liczonej 
od wartości umowy za każdy dzień zwłoki z tytułu nieterminowej realizacji 
przedmiotu umowy, przy czym za nieterminową realizację rozumie się oddanie 
przedmiotu sprzedaży z opóźnieniem w stosunku do terminów wynikających z 
umowy  lub/i  z usterkami .Kara umowna może  zostać potrącona z należnego 
wynagrodzenia.
b)  Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe od nie 
terminowej płatności
c)  W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
niezawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy 
zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie 5% wynagrodzenia umownego.

    2.   Zastrzeżenie kar umownych nie uchyla możliwości dochodzenia przez
 Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część .
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy  Prawo  o zamówieniach publicznych.

 § 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.

                                               P O D P I S Y 

          SPRZEDAWCA                                                        KUPUJĄCY 

Załączniki:
1. Formularz oferty Sprzedającego.
2. Formularz wymaganych parametrów technicznych wraz z warunkami 

świadczenia serwisu gwarancyjnego.
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