
Gdańsk: ROZBUDOWA DWÓCH MACIERZY 3PAR 

Numer ogłoszenia: 129855 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

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: ROZBUDOWA DWÓCH MACIERZY 3PAR. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

rozbudowa dwóch macierzy HP 3PAR będących w posiadaniu Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - 

lokalizacje: 1) serwerownia w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, 2) serwerownia w Gdańsku przy ul. Podwale 

Staromiejskie 69. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych 

dysków (RAID) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji. Nazwy 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 produkt. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany 

do: 1) instalacji i rekonfiguracji dostarczonych komponentów; 2) dostarczenia dokumentacji powdrożeniowej; 3) 

przeprowadzenia szkolenia. 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa 

wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 3 do Specyfikacji. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie 

nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż we wrześniu 2014 roku, wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowy i nadający się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem, 

posiadający deklarację zgodności CE ( wymagane jest stosowne oznakowanie). 6. Urządzenia i ich komponenty 

muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i 

producenta Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w 

formie papierowej lub elektronicznej. 7. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z legalnego źródła, zostanie zakupiony 

w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta na terenie Polski, będzie objęty pakietem uprawnień gwarancyjnych 

(na warunkach opisanych w umowie), zawartych w cenie i świadczonych przez sieć serwisową producenta. Pod 

pojęciem producent należy rozumieć również przedstawiciel producenta. 8. Zaoferowany sprzęt nie może naruszyć 

warunków gwarancji ani nie może spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z umowy 

serwisowej nr 136/13 z dnia 04-12-2013 dotyczących posiadanych przez Pomorski Oddział NFZ elementów firmy 

HP składających się na rozbudowywane macierze (Zamawiający udostępni na żądanie Wykonawcy warunki 

świadczenia gwarancji ww. umowy). 9. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w sprawie parametrów 



technicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Specyfikacji. 10. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki 

towarowe, nazwy własne, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami lub 

równoważne. Pojęcie równoważności Zamawiający doprecyzowuje w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

- załącznik Nr 1 do Specyfikacji. Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych, jednakże produkt 

równoważny do wymaganego przez Zamawiającego produktu musi spełniać kryteria równoważności opisane w 

załączniku nr 1 Specyfikacji.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.31.41-1. 

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: Zakończenie: 30.11.2015. 

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 - 95 

 2 - Gwarantowany czas naprawy - 5 

IV.2.2)  

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

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, 80-865 Gdańsk. pokój 104. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2015 godzina 

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

148, 80-865 Gdańsk, lada podawcza - parter. 

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 

 


