Znak sprawy: BAG.261.1.13.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ)
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
e-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Adres strony internetowej: www.nfz.gov.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą”.
2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
Specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy.
2.3 Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2.4 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24aa ust. 1 ustawy,
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup subskrypcji producenta oprogramowania Vmware”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji.
Zamówienie będące przedmiotem niniejszej Specyfikacji będzie realizowane zgodnie z umową, której
wzór stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.
Wspólny słownik CPV: 72000000-5.
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, części zamówienia, które powierza
podwykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym
lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub
równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów
gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia
właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani
do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, by Wykonawca realizował zamówienie w zakresie:
1) w przypadku zaoferowania rozwiązania Vmware - dostawa certyfikatu potwierdzającego rozpoczęcie
świadczenia subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym zgodnie z terminami wskazanymi
w załączniku nr 1 do Specyfikacji,
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2) w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego - wdrożenie rozwiązania równoważnego wraz
ze wsparciem technicznym przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, dostawa
certyfikatu potwierdzającego wykupienie usługi subskrypcji, który pozwoli Zamawiającemu na
weryfikację u producenta, oraz dostawa voucherów szkoleniowych w terminie do 90 dni od dnia
podpisania umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
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 2 usługi polegające na subskrypcji oprogramowania służącego do wirtualizacji
środowisk serwerowych, każda o wartości przekraczającej 150 000,00 zł brutto.
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.
2. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
2) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, zawierający
w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Ww. dokument musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem;
3) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) -zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) -zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1.
3. Wykonawcy występujący wspólnie:
1) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do
oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale
lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii;
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2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację
umowy;
3) jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą;
4) żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania:
1) wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu, składa oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do Specyfikacji;
2) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów;
3) wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa
oświadczenia dotyczące podwykonawców;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,
zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, 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 dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Forma oświadczeń i dokumentów
1) oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale;
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2)
3)

dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem;
poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.

7. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
1. Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści
Specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
(bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści Specyfikacji.
3. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji
Zamawiający udostępniana na stronie internetowej.
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt 6 Specyfikacji (również w przypadku ich złożenia
w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy), dla których przewidziano wyłącznie
formę pisemną.
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
BAG.261.1.13.2018.
6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala,
Sekcja Zamówień Publicznych,
ul. Grójecka 186,
02-390 Warszawa.
7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@nfz.gov.pl, a faksem na nr (22) 572-63-05
8. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:
1)
w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:
- Gabriela Zawadzka
2)
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
- Maciej Gabarski
w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-15:00.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji.
Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna
z formularzami załączonymi do Specyfikacji.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do Specyfikacji,;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do Specyfikacji).
3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia (o ile dotyczy),
5) dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile
dotyczy).
3. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami) muszą podpisać osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie
załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo
zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział
Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi
być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpisy
złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią
imienną.
4. Załączone do oferty dokumenty inne niż oświadczenia muszą być przedłożone w formie oryginałów
bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej
stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone
czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
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9. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta
lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej
wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Zakup subskrypcji producenta oprogramowania Vmware.
Tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
12. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy
oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.13.2018 OFERTA – Zakup subskrypcji
oprogramowania Vmware. NIE OTWIERAĆ PRZED 25.04.2018 r. GODZ. 10:30.”.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 25.04.2018 r.
do godz. 10:00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym
numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód
wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby
przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.
3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć,
że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem
którejkolwiek z ww. informacji.
4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego
otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany
do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty
lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być
dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą
otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane
„WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2018 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia
Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nfz.gov.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto.
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2. Cena może być tylko jedna.
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
4. Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu
o zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia (wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty).
Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku. Szczegółowe zasady
oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.
13.1 Kryterium I: CENA (K) 60%
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 60.
Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 60 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych
ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:
Gdzie:

K



Cn

 60 pkt

Cm

m

–

oznacza kolejną badaną ofertę,

K–

oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie
kryterium ceny ,

Cn –

oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto
badanej oferty,

Cm –

oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

13.2 KRYTERIUM II – TERMINY REALIZACJI USŁUG UTRZYMANIOWYCH (D) – 35% wagi
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 35.
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium oferowanych terminów realizacji usług utrzymaniowych:
Parametr punktowany

Liczba punktów

przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, 0
12 godzin na dobę w godz. 7:00 do godz. 19:00
przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, 35
18 godzin na dobę w godz. 6:00 do godz. 24:00
Zaproponowanie przez Wykonawcę innego okresu niż wskazane spowoduje odrzucenie oferty.

13.3 Kryterium III Dostawa certyfikatu potwierdzającego subskrypcję producenta oprogramowania
Vmware posiadanego przez Zamawiającego (C) 5 %
Wykonawcy, który zaoferuje subskrypcję producenta Vmware zostanie przyznane w tym kryterium
5 pkt.
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13.4 Ocena łączna:
Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru:

O = K +D+ C
Gdzie:
O – oznacza ocenę łączną oferty
K – oznacza ilość punktów kolejnej badanej oferty w kryterium ceny
D – oznacza ilość punktów kolejnej badanej oferty w kryterium terminy realizacji usług
utrzymaniowych
C – oznacza ilość punktów kolejnej badanej oferty w kryterium dostawa certyfikatu
potwierdzającego przedłużenie subskrypcji producenta oprogramowania Vmware posiadanego
przez Zmawiającego.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie z powyższym wzorem.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego
do Specyfikacji wzoru umowy.
2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.
4. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną Zamawiający może żądać umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający żąda, aby o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska,
dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację
zamówienia.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do podania na piśmie nazwy, adresu banku
oraz numeru konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za realizację umowy.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą
Zamawiającego.
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17. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SPECYFIKACJI
Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa
warunki tych zmian:
1. cena może być zmieniona, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT;
2. działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na realizację umowy;
3. wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy,
uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
19. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje:
1. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
2. zawarcia umowy ramowej,
3. rozliczenia w walutach obcych,
4. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
20. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY -PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.
Do Specyfikacji załączono:
1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
3) formularz oferty (załącznik nr 3),
4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),
5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI
(po zawarciu umowy załącznik stanie
się załącznikiem nr 1 do umowy).
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji producenta oprogramowania Vmware

Lp.

Nazwa produktu

Production Support/Subscription
1. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 2 processor for 1 year
Production Support/Subscription
2. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 2 processor for 1 year
Production Support/Subscription
3. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 2 processor for 1 year
Production Support/Subscription
4. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 2 processor for 1 year
Production Support/Subscription
5. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 2 processor for 1 year
Production Support/Subscription
6. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 2 processor for 1 year
Production Support/Subscription
7. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 2 processor for 1 year
Production Support/Subscription
8. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 2 processor for 1 year
Production Support/Subscription
9. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 2 processor for 1 year
Production Support/Subscription
10. for vCenter Server 6 Standard for
VSphare 6 for 1 year
Production Support/Subscription
11. for vCenter Server 6 Standard for
VSphare 6 for 1 year
Production Support/Subscription
12. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 1 processor for 1 year
Production Support/Subscription
13. for VMware vSphere 6 Enterprise
for 1 processor for 1 year

Ilość

Order
Number

Contract
Number

Data
rozpoczęcia
subskrypcji

Data
zakończenia
subskrypcji

5

21285674

41763870

18.06.2018r.

17.06.2019r.

6

21285664

41763869

18.06.2018r.

17.06.2019r.

6

21285659

41763867

18.06.2018r.

17.06.2019r.

5

21285664;
21285674

41763870;
41763869

18.06.2018r.

17.06.2019r.

2

21285674;
21285686

41763870;
41763871

18.06.2018r.

17.06.2019r.

3

21285659;
21285674

41763870;
41763867

18.06.2018r.

17.06.2019r.

3

21285659;
21285664

41763867;
41763869

18.06.2018r.

17.06.2019r.

1

21285686

41763871

18.06.2018r.

17.06.2019r.

1

21285659;
21285686

41763867;
41763871

18.06.2018r.

17.06.2019r.

1

21285659

41763867

18.06.2018r.

17.06.2019r.

1

22432960

412194465

18.06.2018r.

17.06.2019r.

32

22432960

412194465

18.06.2018r.

17.06.2019r.

32

23066042

435663648

18.06.2018r.

17.06.2019r.

Zakres wsparcia technicznego świadczonego w ramach subskrypcji:


zgłaszanie nielimitowanej liczby zgłoszeń: telefon/mail/web;



odpowiedź: telefon/mail;



obsługa problemów „Critical” przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
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dostęp do nowych wersji oraz aktualizacji oprogramowania objętego wsparciem;



realizowanie usług utrzymaniowych w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 –
19:00; * (zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę w
kryterium terminy realizacji usług utrzymaniowych)ł



czas reakcji na zgłoszenie:
Critical

30 minut lub mniej

Major

4 godziny robocze

Minor

8 godzin roboczych

Cosmetic

12 godzin roboczych

Zgłoszenie awarii może nastąpić jedną z niżej wymienionych form:


portal producenta oprogramowania pod adresem……………………………



pocztą elektroniczną na adres ………………………………………

Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne, lub pochodzenie przedmiotu
zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując
przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych,
użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych.
1. Wykonawca, który zaoferował oprogramowanie równoważne zobowiązany jest do dokonania wszelkich
czynności dostosowawczych.
2. W szczególności Wykonawca:
1) dostarczy Zamawiającemu elementy infrastruktury techniczno-systemowej niezbędne do
uruchomienia rozwiązania równoważnego,
2) dostarczy Zamawiającemu
oprogramowanie lub licencje niezbędne do uruchomienia
Oprogramowania równoważnego w środowisku Zamawiającego,
3) dostosuje wirtualne serwery aplikacyjne w taki sposób, aby oprogramowanie równoważne stanowiło
ich integralną część w miejsce dotychczas wykorzystywanego oprogramowania Vmware,
4) wykona migrację maszyn wirtualnych do dostarczonego oprogramowania równoważnego
zainstalowanego na środowisku produkcyjnym oraz wszystkich środowiskach testowych
wskazanych przez Zamawiającego.
Dostawa oprogramowania równoważnego i subskrypcji oraz realizacja czynności, o których mowa powyżej,
w tym odbiór jakościowy nastąpi do 90 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu:
1) koncepcję architektoniczną dostosowania środowiska ;
2) plan wdrożenia z harmonogramem prac, obejmujący:
a) opis procedury instalacji nowego system operacyjnego,
b) procedurę migracji danych do nowego systemu,
c) scenariusze testów funkcjonalnych i testów wydajności,
d) opis dostosowania wirtualnych serwerów aplikacyjnych w niezbędnym zakresie
e) diagnoza problemów z testów,
f)
wyniki testów wydajności prowadzonych wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę,
g) diagnoza problemów z testów wydajności,
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h) procedury eksploatacyjne i utrzymaniowe,
i)
podręczniki administratora.
4. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego Wykonawca dokona
transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju oprogramowania równoważnego dla pracowników
Zamawiającego pełniących funkcję administratorów. Przez transfer wiedzy Zamawiający rozumie:
1) przeprowadzenie w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, dla administratorów
Zamawiającego (4 osób) warsztatów szkoleniowych pozwalających na certyfikację administratorów
na poziomie zaawansowanym. W koszt warsztatów szkoleniowych mają być wliczone egzaminy na
certyfikaty do stopnia zaawansowanego włącznie. Warsztaty szkoleniowe muszą być
przeprowadzone w Warszawie poza siedzibą Zamawiającego. Jednorazowo w warsztatach
szkoleniowych nie może uczestniczyć więcej niż 2 administratorów Zamawiającego. Jedno szkolenie
nie może trwać dłużej niż 5 dni,
2) zapewnienie wsparcia w administracji zaoferowanym systemem równoważnym (infrastrukturą oraz
oprogramowaniem) do czasu wyszkolenia administratorów Zamawiającego do poziomu
zaawansowanego. Jako wsparcie w administracji Zamawiający rozumie wykonywanie wszelkich
prac związanych z codzienną eksploatacją dostarczonego systemu równoważnego (infrastruktury
oraz oprogramowania).
5. Zamawiający z uwagi na źródło finansowania, gdzie zostały zabezpieczone środki na realizację niniejszego
zamówienia (plan finansowy) dopuszcza realizację zamówienia tylko w trybie usługi, nie dopuszcza natomiast
w ramach realizacji zamówienia dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI

UMOWA
zawarta w dniu ...................... 2018 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Centralą
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………….
a
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………….
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:
§ 1.
1.
2.
3.

4.
5.

Przedmiotem umowy jest zakup subskrypcji oprogramowania Vmware.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób i zasady realizacji określono w załączniku nr 1 do
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) w przypadku zaoferowania rozwiązania Vmware: dostawy certyfikatu potwierdzającego
wykupienie usługi subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym, zgodnie z terminem wskazanym
w załączniku nr 1 do umowy,
2) w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego: wdrożenia rozwiązania równoważnego
wraz ze wsparciem technicznym przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru,
dostawy certyfikatu potwierdzającego wykupienie usług subskrypcji oraz dostawę voucherów
szkoleniowych w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy.
Odbiór certyfikatu zostanie potwierdzony protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
Protokoły odbioru, których wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 ze strony Zamawiającego podpisuje osoba
pełniąca funkcję naczelnika Wydziału Systemów Centralnych w Departamencie Informatyki albo
dyrektora Departamentu Informatyki lub zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki albo upoważniony
pracownik Departamentu Informatyki.
§ 2.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca realizował subskrypcję zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku
nr 1 do umowy.
§ 3.
1.

Łączne ryczałtowe wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi brutto ……….……… złotych
(słownie …………………………………………….. złotych).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w czterech równych częściach po
…………………….złotych brutto (słownie……………………………………… złotych) każda,
przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
wraz z podpisanym protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3, po upływie okresu
rozliczeniowego usługi, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4.

3.

Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu
na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………………………

*

dokładny zapis w zależności od zaoferowanego rozwiązania
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4.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia odsetki ustawowe za okres od
dnia wymagalności do dnia zapłaty.

5.

Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego.
§ 4.

1.

Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń awarii w zakresie problemów „Critical” przez 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu na adres poczty e-mail ……………………………………

2.

Wykonawca zapewni przyjmowanie pozostałych zgłoszeń awarii w dni robocze (od poniedziałku do
piątku) w godz. 7-19 * (zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany w zależności od zaoferowanego
w kryterium terminy realizacji usług utrzymaniowych) na adres poczty
e-mail
……………………………………………..

3.

Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego ponosi Wykonawca.

4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania awarii.

1.

2.

3.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

§ 5.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, jeżeli Zamawiający odstąpi
od umowy lub rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; odstąpienie od umowy
powinno nastąpić w terminie 7 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia
poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy;
2) w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdą godzinę
opóźnienia w reakcji na zgłoszenie, w stosunku do terminów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Łączna kwota z tego tytułu nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy 50 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
3) w przypadku nierozpoczęcia świadczenia usługi w terminie określonym w § 1 ust. 3, w wysokości
0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych i odszkodowania
z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby
uzyskania pisemnego potwierdzenia. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują
niezależnie od siebie.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary
umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 6.
Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których
wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
Podwykonawców jak za działania własne.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, wymaga każdorazowo
zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o zawarciu umowy z Podwykonawcą w terminie 3 dni
od dnia jej zawarcia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych
z Podwykonawcą.
Zmiana Podwykonawcy podczas realizacji przedmiotu umowy nie jest możliwa bez zgody Zamawiającego.
Niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę przedmiotu umowy upoważnia
Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy od realizacji przedmiotu umowy
w sposób stały lub okresowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane identyfikujące
Podwykonawców.
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§ 7.
1. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy na podstawie ich zgodnego porozumienia.
2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu
wypowiedzenia, na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku zaistnienia ważnych powodów, to
jest w szczególności (nie wyłącznie) powierzenia wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez
zgody Zamawiającego, nieprzystąpienia do wykonywania umowy lub zaprzestania jej wykonania.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni po uprzednim wezwaniu Wykonawcy od dnia
stwierdzenia niewykonania lub nienależytego jej wykonywania w całości lub części (w szczególności
w przypadku niedostarczenia certyfikatu). W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część umowy.
4. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę w sposób nienależyty i nie naprawi
naruszenia w terminie 10 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o stwierdzeniu ww.
naruszenia, Zamawiający może wypowiedzieć umowę na piśmie z winy Wykonawcy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca
kalendarzowego. Za nienależyte wykonywanie umowy w szczególności rozumie się wadliwe
świadczenie usług opisanych w załączniku nr 1, wielokrotne (co najmniej 2 – krotne) niedotrzymanie
wymaganych terminów usunięcia awarii oraz naruszenie wszelkich innych postanowień regulujących
obowiązki Wykonawcy.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
6. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust.2 do 5, Wykonawca nie
będzie dochodził od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu wcześniejszego zakończenia
umowy.
7. Strony oświadczają, iż w przypadku kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie
świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą,
czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie
art. 3571 ustawy Kodeks Cywilny.
8. Wykonawca może wypowiedzieć umowę na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy
Zamawiający pozostaje w zwłoce w zapłacie za wykonaną usługę za trzy okresy rozliczeniowe,
po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty zaległego wynagrodzenia w terminie do 14 dni
od daty doręczenia wezwania. Wezwanie powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem
nieważności.
§ 8.
1. Strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2,
w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na
doliczeniu do wynagrodzenia netto wynikającego ze złożonej przez Wykonawcę oferty zmienionej stawki
podatku VAT od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku.
2. Zmiany umowy nie stanowi:
1) zmiana siedziby Stron,
2) zmiana numerów telefonów i faksów,
3) zmiana adresów poczty elektronicznej,
4) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy,
5) zmiana przedstawicieli Zamawiającego.
Informacje o powyższych zmianach Strony przekażą drugiej Stronie w drodze pisemnego oświadczenia
podpisanego przez osobę upoważnioną.
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1.

2.

§ 9.
Na zasadach określonych w umowie o zachowaniu poufności, której wzór stanowi załącznik nr 5 do
umowy, Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu
udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, nie
udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego
i wykorzystania ich tylko do celów niezbędnych do realizacji umowy. Zobowiązanie to obejmuje także
podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał niniejszą umowę.
Wykonawca zobowiąże pisemnie swoich pracowników i pracowników podwykonawców wyznaczonych do
realizacji przedmiotu umowy do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich informacji pozyskanych
w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy przez podpisanie zobowiązań według wzoru
określonego w załączniku do umowy o zachowaniu poufności i dostarczy takie dokumenty Zamawiającemu
wraz z wykazem osób, które będą upoważnione do dostępu do danych i informacji objętych poufnością,
przed przystąpieniem do praktycznej realizacji niniejszej umowy przez danego pracownika Wykonawcy lub
pracownika podwykonawcy.

3.

W razie naruszenia obowiązku dotyczącego zachowania poufności przez Wykonawcę lub podwykonawcę,
Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionej szkody na zasadach
ogólnych w wysokości przewyższającej kary umowne określone w umowie o zachowaniu poufności
w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej określonej
z tego tytułu w umowie o zachowaniu poufności.

4.

Umowa o zachowaniu w poufności stanowi integralną część niniejszej umowy.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 10.
Świadczenie usług, o których mowa w § 1 ust. 1, nie może naruszać praw osób trzecich.
Warunki korzystania przez Zamawiającego z subskrypcji są określone w warunkach subskrypcyjnych
dostępnych na stronie internetowej producenta oprogramowania.
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa niezbędne do udzielenia subskrypcji
w celu wykonania Umowy.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z subskrypcji nie zawierają ograniczeń
uniemożliwiających realizowanie umowy na warunkach opisanych w niniejszej umowie oraz
w załącznikach oraz Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż warunki korzystania z subskrypcji nie
wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów oprogramowania.
Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z udzielonej subskrypcji. (* bądź
dostarczonego oprogramowania w ramach zaoferowania rozwiązania równoważnego).

6. Jakiekolwiek postanowienie umowy, w tym załączników do niej, nie ograniczają
uprawnień
Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.)
7. W przypadku powstania ewentualnych rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy treścią
niniejszej umowy a treścią warunków subskrypcyjnych pierwszeństwo stosowania i rozstrzygające
znaczenie ma treść niniejszej umowy.

1.
2.

3.

§ 11.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie. W przypadku jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże się niemożliwe,
zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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4.
5.

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Spis załączników:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Protokół odbioru certyfikatu potwierdzającego udzielenie subskrypcji.
Załącznik nr 3 – Protokół odbioru wykonania usługi subskrypcji i wsparcia technicznego.
Załącznik nr 4 – Harmonogram płatności.
Załącznik nr 5 – Umowa o zachowaniu poufności.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY
WZÓR

Warszawa, dnia ……………………

PROTOKÓŁ ODBIORU
CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO UDZIELENIE SUBSKRYPCJI
(*oraz wdrożenia rozwiązania równoważnego)
do umowy ………… z dnia ……………………
której przedmiotem zamówienia jest „Zakup subskrypcji producenta oprogramowania Vmware”.

Wykonawca:

Zamawiający:

………………………………………
………………………………………
………………………………………

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Miejsce Wykonania:
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Uwagi Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca

Zamawiający
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY
WZÓR
Warszawa, dnia ……………………

PROTOKÓŁ ODBIORU
WYKONANIA USŁUGI SUBSKRYPCJI I WSPARCIA TECHNICZEGO
do umowy nr ………… z dnia ………………
za okres …………………………………
której przedmiotem zamówienia jest „Zakup subskrypcji producenta oprogramowania Vmware”.
Zamawiający:

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Miejsce Wykonania:
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Uwagi Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Wykonawca

Zamawiający
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ZAŁACZNIK NR 4 DO UMOWY

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI*

Płatności z tytułu realizacji umowy
I okres rozliczeniowy
II okres rozliczeniowy
III okres rozliczeniowy
IV okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy usługi
18.06.2018 r. - 16.09.2018 r.
17.09.2018 r - 16.12.2018 r
17.12.2018 r. - 16.03.2019 r
17.03.2019 r. - 17.06.2019 r

Wysokość brutto

* uwaga harmonogram płatności może ulec modyfikacji w zależności od zaoferowanego rozwiązania
w ofercie.
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta dnia …………………2018 roku w Warszawie pomiędzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - Centralą z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107–00–010–
57, reprezentowaną przez: ………………… …………………………. zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………..…………,
reprezentowaną przez: ………………………………zwaną dalej „Wykonawcą”
W związku z podpisaniem umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem jest „Zakup
subskrypcji producenta oprogramowania Vmware”, zwanej dalej „umową podstawową”, strony w celu
właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej
postanawiają co następuje:
§ 1.
Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane w formie ustnej, pisemnej lub utrwalone
w inny sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony
związanych z realizacją umowy podstawowej;
2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku
z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego.
§ 2.
1.

Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały mu
przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy w zakresie
realizacji umowy podstawowej;
3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych
Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy;
4) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej
ze strony Wykonawcy lub Podwykonawcy, w tym ich pracowników, którym informacje te są
niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy podstawowej;
5) poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, o obowiązku zachowania
poufności, o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia
w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego w ust. 4;
6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób,
chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna zgoda
i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją umowy;
7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy podstawowej, niezwłocznego zwrócenia Zamawiającemu lub zniszczenia na
własny koszt wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne, wraz
ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego posiadaniu.
2. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, w tym ze strony Podwykonawcy, złożą
oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru
określonego w załączniku do niniejszej umowy
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązków dotyczących Informacji
Poufnych, o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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1) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy podstawowej - za każdą
ujawnioną Informację Poufną;
2) kwotę 1 000 złotych za każde niezłożone oświadczenie - w przypadku nie złożenia Zamawiającemu
oświadczeń, o których mowa w ust. 2
- na żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia
Wykonawcy prawidłowo wystawionej noty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości
przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę poszkodowaną
przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia naliczonych kar umownych wskazanych powyżej,
z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w umowie podstawowej, na co Wykonawca wyraża zgodę i do
czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
§ 3.
1.

Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych:
1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane;
2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa.

2.

Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia jakichkolwiek
Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed dokonaniem ujawnienia.

3.

Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, będzie
uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz
zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się,
że Informacje Poufne są traktowane jako poufne.

4.

Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom
biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą Zamawiającemu
upoważnienie do udziału w realizacji umowy podstawowej.
§ 4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich
pracowników, podwykonawców, pracowników podwykonawców i inne osoby, które będą zaangażowane
w proces realizacji umowy.
§ 5.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie
do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy
także po wygaśnięciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej, w okresie 3 lat od ich wygaśnięcia.
§ 6.
Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw
do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych.
§ 7.
1.

Spory powstałe na gruncie niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo
ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.

2.

Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie w szczególności
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
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§ 8.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.
Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.
§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

Podpisano w imieniu Zamawiającego

Podpisano w imieniu Wykonawcy
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Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności
……………………………….
(imię i nazwisko)
……………………………….
(adres zamieszkania)
……………………………….
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)
………………………………
(nr PESEL)
OŚWIADCZENIE
o zobowiązaniu do zachowania poufności
Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ……………………… Wykonawcę podczas realizacji umowy
….……………………….w
siedzibie
NFZ
w
……………..…….….,
z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuję się do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem której jest „Zakup subskrypcji producenta oprogramowania Vmware” niezależnie od
formy w jakiej zostały mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu
realizacji umowy.
Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po zakończeniu wykonywania wyżej wymienionej
umowy, przez okres 3 lat od zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez
Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją umowy.

Miejscowość, data

Czytelny podpis
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI

pieczęć Wykonawcy
......................................, dnia ..............................
Oferta
Nazwa Wykonawcy
......................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
.........................................................................................................................................................
tel. ................................................ fax. …………………….. e-mail: …………………………….
REGON……………………………….. NIP……………………………………
składa ofertę na „Zakup subskrypcji producenta oprogramowania Vmware”
1.

Oferuję łączne wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia
w równych czterech częściach po ..................,.......... zł brutto każda.

2.

Oferuję następujące terminy realizacji usług utrzymaniowych:

..................,..........

zł,

przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, 12 godzin na dobę w godz. 7:00 do godz. 19:00
przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, 18 godzin na dobę w godz. 6:00 do godz. 24:00

3. Oświadczenie o oferowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi
Oferuję termin rozpoczęcia świadczenia usługi
-

z dniem 18.06.2018 r.*

od dnia podpisania umowy do 90 dni*
*właściwe zaznaczyć
4. Oświadczenie o zaoferowaniu dostawy certyfikatu potwierdzającego subskrypcję producenta
oprogramowania VMware
Oświadczam, że oferuję dostawę certyfikatu potwierdzającego subskrypcję producenta oprogramowania
VMware
-

tak

nie *
* nazwa zaproponowanego rozwiązania równoważnego ……………………………………………
5. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia:
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji
„Opis przedmiotu zamówienia”.
6. Oświadczenie o akceptacji warunków subskrypcji
Oświadczamy że bez zastrzeżeń przyjmuję przestawione przez zamawiającego wymagania dotyczące warunków
subskrypcji.
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7. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji
zamówienia:
Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji
zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom:
Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z poniższym
zestawieniem *
Części zamówienia, której wykonanie
Firmy podwykonawców
Lp.
Wykonawca powierzy podwykonawcom

wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom
Ponadto:
Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem:
Tak
Nie

Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
nr ………… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowaniu należy kierować na poniższy adres
Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………. Fax. ………………………….
e-mail: ………………………………………………………
Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

....................................................
Podpis i pieczęć Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ...................................................................................................................................................
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. zwanej dalej jako: ustawa ),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup subskrypcji
producenta oprogramowania Vmware” oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie 5
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ...................................................................................................................................................

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., zwanej dalej jako: ustawa),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą, – „Zakup subskrypcji
producenta oprogramowania Vmware” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam,
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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