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Samodzielny Zesp6l Publicznych Zaklad6w
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-P6lnoc

Ot\ /arci na zrniany skutecznie zapobiegarny

Warszawa, dnia 30.01.2019 r.

LzP.26.260.276.20t4
NR SPRAWY:

i leczy(ny

?OlzPl2otg

Przedmiot postepowania:
DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO

do Samodzielnego Zespolu Publicznych Zakfad6w Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-P6lnoc

Centrum Komputerowe
PLANETA Marcin Dejas

ul. Piwna 32
43-Tychy

WEZWANIE DO ZI.O2ENN DOKUMENToW
potwierdzajQcych spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia
Zamawiajqcy, tj. Samodzielny Zesp6l Publicznych Zakfad6w Lecznictwa Otwartego Warszawa Pragap6inoc informuje,2e wyniku dokonanej oceny ofert na podstawie kryteri6w okre6lonych w specyfikacji
istotnvch warunk6w zam6wienia (SIWZ) Panstwa oferta zostata oceniona najwy2ej w zakresie n/wym.
zada6:
- zadanie nr 1

-

dostawa zintegrowanei platformy wirtualizacli serwer6w i zasob6w dyskowych
wraz z wdroieniem;

- dostawa komputer6w biznesowych PC oraz komputer6w przenoSnych typu notebook.
w tej sytuacji, dzialajqc zgodnie z tre6ciE art. vl pkt. 6 slwz wzywamy do zlo2enia n/w dokument6w:

- zadanie nr 2

1) w celu potwierdzenia.2e oferowane dostawv odpowiadaia wvmaganiom

okreilonvm

przez zamawiaiacego:

>
>
>

Deklaracie zgodnoici

CE

dla zaoferowaneSo sprzqtu

Certyfikat ISO 9(x)1 dla producenta sprzQtu (jeieli posiada)/w przypadku skladania oferty

na

zadanie nt 2/

Dokument poswiadczaiecy posiadanie autoryzacii producenta na oferowany sprzQt
/Dokument powinien bye w formie aktualnego certyfikatu autoryzacyjnego lub oiwiadczenia
producenta wystawionego na rzecz Wykonawcy pod kqtem prowadzonego postqpowania/'

2) w celu potwierdzenia soelniania przez wvkonawce warunk6w udziafu w postepowaniu

dotvczacvch zdolnoici technicznei lub zawodowei:

>

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie,
zostafy wYkonane nalezycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sq referencje

0yrekcja:
03-7'19 Warszawa, ul. Jagielloiska 34, tel: 22 619-,|9-'13
centrala: 22 61942-31 fax: 22619-6i-38

www.szpzlo.pl; e-mail:dyrektor@szpzlo.pl
NtP 113-1960020 REGoN 000311415 KRS 0000204155

Ptzvchodnie:
ul. Borvsa Sawinkowa 5ai tel. 22 619-34-81
ul. Jaoielloiska 34: tel. 22 61942"31
ul. Ralzvmiiska t0lh03; tel. 22 6794841
ul. Otwo'cka 1 ; tel. 22 619-13"31
ul. Gilarska 23: tel. 22 679-53-54
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bqd2 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy byly
wykonywane, a jeieli
uzasadnionej przyczyny
obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - ogwiadczenie wykonawcy;

z

F

3)

o

Wykaz osrib skierowanych przez wykonawcq do realizacji zam6wienia publicznego
wraz
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie6,
doSwiadczenia iwyksztalcenia niezbqdnych do wykonania zam6wienia publicznego,
a takie zakresu wykonywanych przez nie czynno6ci oraz informacjq o podstawie do
dysponowania tymi osobami;

z

w celu ootwierdzenia braku podstaw wvkluczenia wvkonawcv z udzialu w postepowaniu:

)

Odpis z wla5ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jeieli odrqbne przepisy wymagajE wpisu do rejestru lub ewidencji w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1
ustawy, wystawiony nie wcze5niej ni2 5 miesigcy przed uplywem terminu skfadania
ofe rt

Wymagane dokumenty nale2y dostarczyi do siedziby ZamawiajEcego ul. Jagielloriska 34,O3-719
Warszawa (budynek administracyjny, ll Pietro, pok6j nr 17b- kancelaria)w terminie
do dnia 05.02.2019 r. do sodz. 14:00

