
Gdańsk: TRANSMISJA DANYCH WAN 

Numer ogłoszenia: 22087 - 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

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: TRANSMISJA DANYCH WAN. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług transmisji danych WAN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do 

Specyfikacji. 2)Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3)Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu 

zamówienia. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji, część zamówienia, które powierza podwykonawcy. 

4)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. Zakres zamówienia: -

Szerokopasmowe łącze internetowe, symetryczne - Lokalizacja: Gdańsk na ul. Marynarki Polskiej 148, serwerownia 

na parterze w budynku B - termin realizacji usługi: 2015-04-01 do 2018-03-31; -Szerokopasmowe łącze internetowe, 

symetryczne, Lokalizacja: Gdańsk na ul. Podwale Staromiejskie 69 , serwerownia na IV piętrze - termin realizacji 

usługi: 2015-04-01 do 2016-04-30; -połączenie łączem dzierżawionym typu punkt-punkt - Lokalizacja A: Gdańsk na 

ul. Marynarki Polskiej 148, serwerownia na parterze w budynku B i Lokalizacja B: Słupsk na ul. Poniatowskiego 4 

serwerownia na parterze - Termin realizacji usługi: 2015-04-01 do 2018-03-31; -połączenie tzw ciemnym, 

światłowodem - Lokalizacja A: Gdańsk na ul. Marynarki Polskiej 148, serwerownia na parterze w budynku B - 

Lokalizacja B: Gdańsk na ul. Podwale Staromiejskie 69 , serwerownia na IV piętrze - termin: realizacji usługi: 2015-

04-01 do 2018-03-31.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.80.00-7. 

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: Rozpoczęcie: 01.04.2015. 

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.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: 

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

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) 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 - Gwarantowana przepustowość łącza internetowego dla lokalizacji ul. Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku - 5 

 3 - Gwarantowana przepustowość łącza internetowego dla lokalizacji ul. Podwale Staromiejskie 69 w Gdańsku 

- 5 

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 

§ 11 1.Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy w przypadku zmiany struktury organizacyjnej POW NFZ. Możliwe będzie wówczas zmniejszenie 

ilości węzłów sieci WAN, przy czym do 1 włącznie ze zmniejszeniem wartości umowy, o kwotę przypadającą na 

odpowiednie węzły. 3.O zamiarze dokonania przekształcenia Wykonawcy lub innych zmianach organizacyjnych i 

własnościowych, które mogą mieć wpływ na realizacje niniejszej umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

co najmniej na 30 dni przed planowaną zmianą. 4.W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiającemu będzie 



przysługiwało prawo do rozwiązania niniejszej umowy za 30 dniowym wypowiedzeniem. 5. Wierzytelności 

przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby trzecie bez zgody 

Zamawiającego. § 5 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie, w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, o ile Wykonawca udowodni, przedstawiając stosowne 

kalkulacje, iż ma to wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. 4. Wynagrodzenie 

należne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie, w przypadku zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę o ile Wykonawca udowodni, przedstawiając stosowne kalkulacje, iż ma to wpływ na koszty 

wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. 5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w 

ust. 1 może ulec zmianie, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o ile Wykonawca udowodni, 

przedstawiając stosowne kalkulacje, iż ma to wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. 

6. O ile zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będą oznaczały zwiększenie wynagrodzenia brutto umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji umowy w przypadku nie posiadania zabezpieczenia 

środków finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakończy się z dniem kiedy suma płatności brutto 

wynikająca z faktur, przekroczy kwotę brutto, o której mowa w ust. 1. 

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 w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 148, pokój 104 (I piętro). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2015 godzina 

10:00, miejsce: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 

148 (Lada podawcza, parter, na prawo od głównego wejścia), 80-865 Gdańsk. 

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 

 


