Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)
Procedura
Tytuł:
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla uruchomienia e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce w ramach
projektu „Uruchomienie e-usług w SPZOZ-MOZ w Zielonce”

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania tj. : macierz; serwer; licencje
systemów operacyjnych; licencje CAL; licencje TCAL; zasilacz awaryjny (UPS); dysk sieciowy; komputer stacjonarny;
monitor do zestawu komputerowego; program antywirusowy; pakiet biurowy; filtry prywatyzujące; notebook; urządzenie
wielofunkcyjne; skaner; drukarka kodów kreskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli
dotyczy):
SPZOZ MOZ 3/271.2/2020

Oficjalna nazwa:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce

Państwo:
Polska

Typ procedury:
Procedura otwarta

Numer ogłoszenia w DUUE:
2020/S 150-367313

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo
udział w organizacji przestępczej:
Tak

korupcja:
Tak

nadużycie finansowe:
Tak

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną:
Tak

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu:

Tak

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi:
Tak

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne
płatność podatków:
Tak

płatność składek na ubezpieczenie społeczne:
Tak

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami
zawodowymi
naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska:
Tak

naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego:
Tak

naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy:
Tak

upadłość:
Tak

niewypłacalność:
Tak

układ z wierzycielami:
Tak

inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego:
Tak

aktywami zarządza likwidator:
Tak

działalność gospodarcza jest zawieszona:
Tak

porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji:

Tak

winien poważnego wykroczenia zawodowego:
Tak

konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Nie

bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Tak

rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje:
Tak

winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych
dokumentów lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania:
Tak

D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym:
Nie

Kwalifikacja
Czy chcesz wykorzystać kryteria kwalifikacji od A do D?:
Nie

?: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji
Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji wskazane w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.:
Tak

A: Kompetencje
wpis do odpowiedniego rejestru zawodowego:
Nie

wpis do rejestru handlowego:
Nie

W przypadku zamówień na usługi: konieczne posiadanie określonego zezwolenia:
Nie

W przypadku zamówień na usługi: konieczne bycie członkiem określonej organizacji:
Nie

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
ogólny roczny obrót:
Nie

średni roczny obrót:
Nie

roczny obrót w danym obszarze:
Nie

średni obrót w danym obszarze:
Nie

ustanowienie przedsiębiorstwa wykonawcy:
Nie

wskaźnik finansowy:
Nie

ubezpieczenie z tytułu ryzyka zawodowego:
Nie

inne wymogi ekonomiczne lub finansowe:
Nie

C: Zdolność techniczna i zawodowa
W przypadku zamówień na roboty budowlane: wykonanie robót budowlanych określonego rodzaju:
Nie

W przypadku zamówień na dostawy: realizacja dostaw określonego rodzaju:
Nie

W przypadku zamówień na usługi: realizacja usług określonego rodzaju:
Nie

pracownicy techniczni lub służby techniczne odpowiedzialni(-e) za kontrolę jakości:
Nie

W przypadku zamówień na roboty budowlane: pracownicy techniczni lub służby techniczne
odpowiedzialni(-e) za wykonanie robót:
Nie

urządzenia techniczne oraz środki w celu zapewnienia jakości:
Nie

zaplecze naukowo-badawcze:
Nie

zarządzanie łańcuchem dostaw:
Nie

możliwość przeprowadzania kontroli:
Nie

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:
Nie

środki zarządzania środowiskowego:
Nie

liczebność kadry kierowniczej:
Nie

średnie roczne zatrudnienie:
Nie

narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne:
Nie

część procentowa podwykonawstwa:
Nie

W przypadku zamówień na dostawy: próbki, opisy lub fotografie bez świadectwa autentyczności:
Nie

W przypadku zamówień na dostawy: próbki, opisy lub fotografie ze świadectwem autentyczności:
Nie

W przypadku zamówień na dostawy: zaświadczenia sporządzone przez agencje kontroli jakości:
Nie

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki odnośnie do norm zapewniania jakości:
Nie

zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki odnośnie do systemów lub norm
zarządzania środowiskowego:
Nie

