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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420349-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego
2018/S 186-420349
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
ul. Grójecka 186
Warszawa
02-390
Polska
Tel.: +48 225726254
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl
Faks: +48 225726305
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nfz.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.nfz.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nfz.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Serwis serwerów klasy Power
Numer referencyjny: BAG.261.1.8.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
72611000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest serwis serwerów klasy Power:
• serwisem objęte są wszystkie elementy wymienione w Tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do SIWZ
• w ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego elementu
• na elementy wymienione w ramach serwisu Wykonawca udziela 12-sto miesięcznej gwarancji

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 840 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NFZ Centrala ul. Grójecka 186 w Warszawie, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest serwis serwerów klasy Power.
• serwisem objęte są wszystkie elementy wymienione w Tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do SIWZ,
• w ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego elementu,
• na elementy wymienione w ramach serwisu Wykonawca udziela 12-sto miesięcznej gwarancji,

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wymiany elementu / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 840 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa 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.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa powyżej w terminach określonych w
rozdziale VII, wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
a. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
b. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia.
c. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.
d. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) –
zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia
e. Wraz z ofertą aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z roz. VII pkt 1., roz. X
oraz załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna. warunek za spełniony w zakresie zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże się, 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 serwisowe serwerów klasy Power każda o wartości przekraczającej 400
000,00 PLN.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej
wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem ekspertów składającym się z czterech osób
posiadających co najmniej:
• certyfikat IBM i Administration co najmniej na poziomie Associate (2 osoby)
• certyfikat IBM Midrange Storage Technical Support V5 (2 osoby)
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej
wymieniony warunek dotyczący zdolności zawodowej musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub warunek
podmioty te mogą spełniać łącznie.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
— wykaz wykonanych usług, 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
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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. W przypadku, gdy w
zakres umowy wchodziło wiele usług i działań, należy podać, czy w zakres tej umowy wchodziła także usługa
określona w warunku, o którym mowa w pkt V.1. 1) 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.
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, pok. 002, POLSKA.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja Przetargowa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. Wysokość
wadium wynosi 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł)

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady związane ze składaniem odwołań określa Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2018
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