
N~Z Narodowy Fundusz ZdrowiaCentrala w Warszawie
Biuro Administracyjno - Gospodarcze

znak: BAG.261.1.29.2016 Warszawa, 12 października 2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest „Zakup serwera IBM Power bądź równoważnego wraz z usiugą serwisu
gwarancyjnego oraz serwis SWMA dla serwera 9117-MMC—SN 6572 FAE”

W związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego zarzutu dotyczącego usunięcia kryterium III
(rozdział XVI pkt. 3 S1WZ), które punktuje wykonawców za dostawę rozwiązania IBM, Zamawiający
dokonuje zmiany kryteriów w przedmiotowym postępowaniu w Zakresie A:
W związku z powyższym:
Zapisy SIWZ rozdział XVI w pkt. 3 otrzymują brzmienie:

1. Kryterium I: CENA (C) (70 % wagi oceny)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi — 70 pkt.

Ocena kryterium „ceny” oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród
złożonych ofert (C „~)„ do zawartej w badanej ofercie (C,)
Punkty za kryterium dla n - tego Wykonawcy (C) będą obliczone wg wzoru:

C min

C — ___________ x70 pkt.
C~

gdzie:
(C,,,,,) - najniższa cena spośród cen złożonych ofert,
(C,) - cena zawarta w badanej ofercie.

2. Kryterium II: OKRES SERWISU GWARANCYJNEGO (G) (30 % wagi oceny)

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 30.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego okresu objęcia serwisem
gwarancyjnym sprzętu i oprogramowania zamawianego serwera.

Wykonawca oferujący minimalny (36-miesięczny) okres objęcia serwisem gwarancyjnym
zamawianego serwera otrzyma w tym kryterium O punktów. Za wydłużenie tego okresu do 48
miesięcy Wykonawca otrzyma dodatkowo 30 punktów. Zaproponowanie przez Wykonawcę
innego terminu niż wskazane spowoduje odrzucenie oferty.
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3. Ocena łączna:

Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru:
Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych
powyższych kryteriach

O=C+G
P-wartość punktowa oferty
Gdzie: 0— oznacza ocenę łączną oferty,
C oznacza wynik kolejnej badanej oferty w kryterium ceny,
G - oznacza wynik kolejnej badanej oferty w kryterium okres serwisu gwarancyjnego,

Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego załącznik nr 3 do SIWZ Zakres A
i wykreśla pkt. 3 formularza tzn. Oświadczenie o zaoferowaniu referencyjnego rozwiązania IBM.

Z uwagi na wprowadzone modyfikacje numeracja zostaje zmieniona odpowiednio.

W związku z powyższym zmienia się zapisy SIWZ
- Rozdział XIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt 11 otrzymuje następujące
brzmienie:
Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy
oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.l.29.2016 OFERTA Zakup serwera IBM Power
S824 bądź równoważnego wraz z usługą serwisu gwarancyjnego oraz serwis SWMA dla serwera
91 17-MMC SN 6572 FAE”. NIE OTWIERAC PRZED 30 października 2017 r. GODZ. 10:30.”
- Rozdział XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1,
otrzymuje następujące brzmienie:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02 w terminie do dnia
30 października 2017 r. do godz. 10:00.
- Rozdział XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 6
otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 października o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu
Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.
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