
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.nfz-gdansk.pl 

 

Gdańsk: Wsparcie serwisowe głównych serwerów i macierzy 

bazodanowych 

Numer ogłoszenia: 110677 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki , ul. Marynarki 

Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 7512500, faks 058 7512516. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-gdansk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wsparcie serwisowe głównych 

serwerów i macierzy bazodanowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1Przedmiotem 

zamówienia jest Wsparcie serwisowe głównych serwerów i macierzy bazodanowych świadczone na 

rzecz Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3.2Nazwy użyte w załączniku nr 1 dotyczą sprzętu 

bądź oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego, zaś użyte w opisie nazwy technologii, 

standardów etc., nie stanowią nazw wskazujących na pochodzenie przedmiotu zamówienia lub 

konkretnego producenta czy produktu. 3.3Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze 

Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, 

http://www.nfz-gdansk.pl/


opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. 3.4Szczegółowy zakres praw i 

obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do 

SIWZ. 3.5 Miejsca wykonywania zamówienia : Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 148; Gdańsk ul. 

Podwale Staromiejskie 69. 3.6 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu 

zamówienia. W przypadku powierzenia wykonywania części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, części 

zamówienia, które powierzy podwykonawcom.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu 

wsparcia pogwarancyjnego-serwisowego serwerów HP i macierzy HP o wartości równej 

lub przekraczającej 150.000,00 zł brutto każda. Warunek wiedzy i doświadczenia nie 



podlega sumowaniu - oznacza to, że podmiot składający ofertę ma wykazać się realizacją 

dwóch wymaganych usług. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.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; 

III.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; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Gwarantowany czas naprawy (nie dłuższy niż 14 dni) - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2.Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do 

której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3.W przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia 

brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionych przepisów. 4.Zmiana wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 



nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem 

w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Zestawienie liczby Pracowników, których wynagrodzenie jest uzależnione od stawki najniższego 

wynagrodzenia, świadczących przedmiotowe usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, lub 

oświadczenie, iż w realizacji zadania nie uczestniczą osoby/pracownicy, których wynagrodzenie 

uzależnione jest od wysokości najniższego wynagrodzenia, stanowić będzie załącznik nr 5 do 

niniejszej umowy. 5.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą 

wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 

świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6.W przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7.W celu zawarcia aneksu, o którym mowa 

w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 

szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 8.W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1)pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących 

Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2)pisemne zestawienie 



wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami 

składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 

3. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta 

ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 

mowa w ust. 8 pkt 2. 10.W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa 

w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11.W przypadku 

otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu 

wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim 

przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 12.Zawarcie aneksu nastąpi nie 

później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.nfz-gdansk.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowy 

Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148, pokój 

104 (I- piętro). 

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

08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, 

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148, Lada podawcza parter, na prawo od głównego wejścia. 

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 

 

 


