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Ogłoszenie nr 510414479-N-2021 z dnia 10.02.2021 r.

Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja
Badawcza: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS Centre for New Methods in Computational
Diagnostics and Personalised Therapy (FNP, POIR); nr umowy MAB PLUS/2019/13, Projekt Sano
(H2020, Teaming for Excellence Phase 2); nr umowy: 857533

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 771649-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540399856-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja
Badawcza, Krajowy numer identyfikacyjny 384298430, ul. Nawojki  11, 30-072  Kraków, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6323355, 12 6323355, e-mail procurement@sano.science,
procurement@sano.science, faks . 
Adres strony internetowej (url): https://sano.science/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
12/2020/Z

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, z możliwością zastosowania
prawa opcji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również transport
urządzeń do siedziby Zamawiającego. Wymagania ogólne: 1. Przedmiot zamówienia musi zostać
dostarczony wraz z instrukcjami obsługi,sterownikami, oprogramowaniem towarzyszącym
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niezbędnym do prawidłowego korzystania z dostarczonego sprzętu (uzyskania pełnej
funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych, funkcjonalnych
oraz gwarancji zawiera załącznik 1 do SIWZ 3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być
fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania
niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 4. Przedmiot zamówienia w dniu
sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub
sprzedaży. 5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów
dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w
szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 6. Zaoferowany sprzęt musi spełniać
wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności
energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym
UE z dnia 13 lutego 2008 r. 7. Zamawiający w stosunku do systemu operacyjnego laptopów
dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane w SIWZ i
Załączniku nr 1 do SIWZ, wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie. Wszystkie zaproponowane
przez Wykonawcę równoważne urządzenia lub funkcjonalności muszą posiadać parametry
techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz
posiadać stosowne dopuszczenia. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien
być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty
mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć,
czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego urządzenia lub funkcjonalności są
równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega
możliwość zastosowania prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o zakup maksymalnie:
11 szt. laptopów, 11 szt. stacji dokujących, 22 szt. monitorów, 11 szt. klawiatur i myszy, 1 szt.
urządzenia wielofunkcyjnego, 11 szt. zestawów kabli. Zamawiający może z prawa opcji nie
skorzystać lub skorzystać w części. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym
uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi
po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienia objęte
opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu każdorazowo
zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące
realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy
realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe
objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym. 9. Wykonawca zobowiązany
jest do wypełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art.
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016//679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych
osobowych), Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1, (dalej: „RODO”). Umowa w sprawie realizacji
przedmiotu zamówienia będzie obowiązywać przez 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
Zamówienie w zakresie podstawowym musi zostać wykonane w terminie do 14 dni liczonych od
udzielania zamówienia, tj. zawarcia umowy. Zamówienie w zakresie prawa opcji musi zostać
wykonane każdorazowo w terminie do 14 dni liczonych od daty zgłoszenia zapotrzebowania
przesłanego na adres e-mailowy Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30231300-0, 30232100-5, 30121100-4, 30216110-0, 30237200-1,
48900000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/01/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 252754 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: ABARTA Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 11 
Kod pocztowy: 30-052 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: małopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 294706.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 294706.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 318078.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


