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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Grójecka 186

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-390 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 225726254

Osoba do kontaktów:  Dorota Brymas - Sekcja Zamówień Publicznych

E-mail:  zamowienia@nfz.gov.pl Faks:  +48 225726305

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.nfz.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek
oprogramowania (Software Assurance) na warunkach określonych w przedłużeniu Umowy Microsoft Enterprise
Nr 80E60078 z 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland Operations Limited B.V. sp.
prawa irlandzkiego

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego,
aktualizacji i poprawek oprogramowania (Software Assurance) na warunkach określonych w przedłużeniu
Umowy Microsoft Enterprise Nr 80E60078 z 25.11.2005 r. zawartej przez Zamawiającego z Microsoft Ireland
Operations Limited B.V. sp. prawa irlandzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
Nr 1 do Specyfikacji.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór
umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72268000  
Dodatkowe przedmioty 48771000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BAG.261.1.25.2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Fundusz1
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-164193   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 248-456178  z dnia:  23/12/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
21/12/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna ww. warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, żewykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub
ciągłych uwzględniane są również
wykonywane) w okresieostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej 3 usług
podlegających na świadczeniu
usług wsparcia technicznego lub
usługsubskrypcji na oprogramowanie
Microsoft, każda o wartości
przekraczającej 1 500 000 PLN. W
przypadkuskładania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, wyżej
wymienionywarunek musi zostać
spełniony w całości, przez co
najmniej jednego z Wykonawców.
W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga
następującychdokumentów:

Powinno być:

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna ww. warunek
za 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
3 zamówień podlegających na
świadczeniu usług wsparcia
technicznego lub dostawie
subskrypcji na oprogramowanie
Microsoft, każde o wartości
przekraczającej 1 500 000 PLN. W
przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, wyżej
wymieniony warunek musi zostać
spełniony w całości, przez co
najmniej jednego z Wykonawców.
W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
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wykazu wykonanych usług, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
wokresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jestkrótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzeczktórych usługi
zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lubsą
wykonywane należycie. Dowodami,
o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego
usługibyły wykonywane należycie, a
w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli zuzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów –oświadczenie
wykonawcy. W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencjebądź
inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3miesiące
przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy w zakres umowy
wchodziło wiele usług i działań,
należy podać, czy w zakres tej
umowywchodziła także usługa
określona w warunku wymagana
przez Zamawiającego i wskazać jej
parametry.
W przypadku usług w trakcie
trwania, Wykonawca musi wykazać,
że zrealizował już usługę w
wymienionym zakresie i potwierdzić
jej należytą realizację stosownym
dowodem.

Zamawiający wymaga następujących
dokumentów:
wykazu wykonanych zamówień, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których zamówienia zostały
wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te
zamówienia zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na
rzecz którego zamówienia były
wykonywane należycie, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów –oświadczenie
wykonawcy. W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy w zakres umowy
wchodziło wiele usług/dostaw i
działań, należy podać, czy w zakres
tej umowy wchodziła także usługa/
dostawa określona w warunku
wymagana przez Zamawiającego i
wskazać jej parametry.
W przypadku usług/dostaw w trakcie
trwania, Wykonawca musi wykazać,
że zrealizował już usługę/dostawę w
wymienionym zakresie i potwierdzić
jej należytą realizację stosownym
dowodem.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-004464
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