
Gdańsk: ROZBUDOWA PRZEŁĄCZNIKÓW CISCO 

Numer ogłoszenia: 260227 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 

w BZP: 235579 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

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. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA PRZEŁĄCZNIKÓW CISCO. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa przełączników Cisco. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. Kod i nazwa zamówienia według CPV: 

32420000-3- urządzenia sieciowe 3.2.Usługi wdrożeniowe i implementacyjne, o których mowa w pkt 1.2 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, muszą być realizowane przez autoryzowanego partnera 

serwisowego posiadanego przez Zamawiającego sprzętu, co nie spowoduje utraty jego gwarancji po dokonanej 

rekonfiguracji. 3.3.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór 

umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 3.4.Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w sprawie oferowanych 

parametrów technicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ). 3.5.Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące 

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

wyrazami lub równoważne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych 

rozwiązaniom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do 

opisanego w załączniku do specyfikacji jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów 

technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od 

parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań 

równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i wchodzące w jego wyposażenie 

podzespoły i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, specyfikując sprzęt i jego 

komponenty zgodnie z tabelą opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do Specyfikacji). 3.6. Zamawiający 

dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku wykonywania części zamówienia 

przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, część 

zamówienia, które powierza podwykonawcy. 3.7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.9.Zamawiający nie przewiduje udzielania 

zamówień uzupełniających.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58536,59 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 70948,37 

 Oferta z najniższą ceną: 70948,37 / Oferta z najwyższą ceną: 231990,30 

 Waluta: PLN. 

 


