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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I.

Nazwa oraz adres zamawiającego
1. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. 81 53 105 11, fax 81 53 105 28
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl (dalej jako
"Platforma Zakupowa" lub „System”).
Wejście na platformę poprzez link: https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie
rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje
warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin, oraz uznaje go za wiążący.
4. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej zamieszczona jest na Platformie Zakupowej
w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

II.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U.2018.1986 ze zm.), zwanej dalej pzp, o wartości zamówienia niższej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i konfiguracja biblioteki taśmowej LTO.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do specyfikacji.
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od
podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej dwie dostawy bibliotek taśmowych wartości nie mniejszej niż 400 000,00
złotych brutto każda.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
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2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1.2) lit. c)
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne,
zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy pzp.
5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów jeśli podmioty te zrealizują zamówienia, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających:
- spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteria selekcji,
- spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
- brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których
mowa w punkcie 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu składa oświadczenia o których mowa w ust. 1.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, o których mowa w ust 1, dotyczące tych
podmiotów.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać e-mailem lub za pośrednictwem Platformy
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c) warunku udziału w postępowaniu.
Wezwanie dotyczyć będzie złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, według Załącznika nr 4 do
SIWZ, wykazu zamówień 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
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wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem
dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów, dowodem jest oświadczenia 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.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na Platformie, informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp,
którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów o których mowa
w Rozdziale 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
10. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.2016.1126 ze zm.).
12. Forma oświadczeń i dokumentów
1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.), składane są w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:
- Wykonawca,
- podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,
- podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczy.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
następuje przy użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4) Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały
sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
5) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
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albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia za zgodność z oryginałem.
6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
VII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

VIII.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
w zakładce "Korespondencja z Wykonawcami". Za datę przekazania zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE":
a. w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy
klawisz ZADAJ PYTANIE, powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić
wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania,
b. po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka
Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ,
c. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy
"pytanie wysłane".
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.
Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje
o dokonaniu modyfikacji specyfikacji Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem
Platformy Zakupowej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji a treścią udzielonych wyjaśnień
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:
1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:
- Jolanta Pietrasińska
2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
- Wiesław Czyżyk
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji.
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp w uzasadnionych przypadkach
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę
treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na Platformie Zakupowej.
Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
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2. Do elektronicznej oferty dołącza się następujące dokumenty i oświadczenia każde odpowiednio
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do
specyfikacji; Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść
musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji);
2) szczegółowy opis przedmiotu oferty,
3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy);
4) dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
(o ile dotyczy),
5) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do specyfikacji.
3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może
pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania
określonych czynności, wynikających z ustawy, w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych, w których bierze udział Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego
postępowania.
4. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700), a Wykonawca wskazał to wraz ze
złożeniem oferty.
5. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo, muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art.
23 ust. 2 ustawy.
6. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w języku polskim w formie elektronicznej pod
rygorem nieważności i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. 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. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), które Wykonawca zastrzega jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
10. Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzeżone, Zamawiający odtajni zawartą w nich tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. 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 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) - dalej jako "Rozporządzenie", określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s,
b)
komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows
XP/Vista/Windows 7/ Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym
Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza)
z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8
przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera
z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11
z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit,
c)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Firefox,
d)
podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez
wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
13. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty przesyłanych
danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: PDF
14. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu
odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi
przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po
lewej stronie dokumentu w kolumnie "Data przesłania".
15. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia określa dopuszczalny format kwalifikowanego
podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES,
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy
użyć formatu XAdES.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2019 r. do godz. 10:00.przy użyciu Platformy
Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej.
2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić
zmiany do złożonej oferty, za pośrednictwem zakładki „Oferty” Należy postępować zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do
składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników)
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie przy ul. Szkolnej 16
w Lublinie, pokój 205, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem statusu i policzeniem otrzymanych na
Platformie ofert przez członków komisji przetargowej.
XI.

Opis sposobu obliczenia ceny
Oferent określi cenę brutto za realizację zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji
Formularz oferty.
2. Przedstawiona przez Oferenta cena jest ostateczna i powinna uwzględniać wszystkie koszty
wpływające na wartość zamówienia.
1.

XII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert
1. cena zamówienia – 60%
2. okres gwarancji na całość rozwiązania - (40%)
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2. Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryteriów zostały przedstawione poniżej.
Kryterium: Cena (C) (60% wagi oceny)
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 60.
Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie uzyska 60 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla
badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie, stosując wzór
opisany w pkt 12.3. SIWZ.
Kryterium: Okres gwarancji (G) za całość rozwiązania (40%)
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 40.
Sposób obliczania wartości punktowej dla kryterium oferowanego okresu gwarancji:
Okres gwarancji 24 miesiące = 0 pkt
Okres gwarancji 36 miesięcy = 40 pkt
W punkcie 3 formularza Oferta należy podać oferowany okres gwarancji za całość rozwiązania w
miesiącach, nie dłuższy niż 36 miesięcy.
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Zaproponowanie przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż wskazane powyżej spowoduje
odrzucenie oferty.
3. Sposób obliczenia wartości punktowej
Ilość punktów = C+ G, gdzie:
𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂
C = 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 × 𝟔𝟎,
G = punkty uzyskane za zaoferowany okres gwarancji (G = 0 lub 40).

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji — do dwóch miejsc po przecinku Najkorzystniejszą
ofertą jest oferta z najwyższą ilością punktów. Maksymalna ilość punktów, która może zostać
przyznana ofercie wynosi 100.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.
XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
Do specyfikacji dołączony jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 7.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
XV.

XVI. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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XVII. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XVIII. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XIX. Informacja dotycząca walut obcych
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
XX. Informacja dotycząca kosztów postępowania
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXI. Podwykonawcy
Zamawiający wymaga wskazania w formularzu Oferta części zamówienia, którą oferent zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Podpisano:
Członkowie Komisji przetargowej.

Dyrektor
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Karol Tarkowski
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Załącznik nr 1
.............................. dnia .............................

OFERTA
Dane oferenta:
nazwa........................................................................................................................................................
siedziba.....................................................................................................................................................
nr telefonu .................................................................., nr faxu ...............................................................
e-mail ................................................................................................REGON.........................................
Oferent jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE *

(*niepotrzebne skreślić)

Do: Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin.
1. Oferujemy realizację zamówienia dotyczącego dostawy, montażu i konfiguracji biblioteki
taśmowej LTO, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę:
brutto .................................................... zł (słownie .............................................................................)
w tym kwota netto wynosi ............................... zł (słownie ..................................................................)
podatek VAT w wysokości ............................. zł (słownie……............................................................)
2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu oferty stanowi załącznik nr .............. .
3. Na dostarczoną bibliotekę taśmową udzielamy ………………..………… miesięcy gwarancji.
(nie mniej niż 24 miesiące)

4. Oferujemy realizację zamówienia w terminie do …………………….. dni kalendarzowych od
podpisania umowy.
(nie dłuższy niż 60 dni)
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania
ofert.
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. W rozliczeniach obowiązywać będzie 21 dniowy termin płatności od otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
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8. Informujemy, że zamierzamy powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom następujące części
zamówienia:
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
9.

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:
.................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko)
15. Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem:
tak
nie

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) .......................................
2) .......................................

.............................................................................
podpis elektroniczny upoważnionego
przedstawiciela oferenta
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Załącznik nr 2
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

……………………………………………………
…………………………………………………..

reprezentowany przez: (imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do reprezentacji)

……………………………………………………
…………………………………………………..

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym dostawy, montażu i konfiguracji

biblioteki taśmowej LTO, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp*
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 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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 nazwę adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:
Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami:
……………………………………………………………………..….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(podać nazwę adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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.

.............................................................................
podpis elektroniczny upoważnionego
przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………………………
Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

……………………………………………………
reprezentowany przez: (imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy, montażu

i konfiguracji biblioteki taśmowej LTO oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego *

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów *:
………………………………………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….…………
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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.

.............................................................................
podpis elektroniczny upoważnionego
przedstawiciela oferenta
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………………………
Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

……………………………………………………
reprezentowany przez: (imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz wykonanych zamówień

Opis przedmiotu zamówienia

Czas realizacji
(należy podać daty)
Początek
Koniec

Nazwa i adres
Zamawiającego

W załączeniu dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówień:
......................................... sztuk.

.............................................................................
podpis elektroniczny upoważnionego
przedstawiciela oferenta
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Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja biblioteki taśmowej LTO – 1 sztuka
Celem Zamawiającego jest zakup nowej biblioteki taśmowej wyposażonej w napędy LTO8.
Przedmiotowa biblioteka ma służyć jako środowisko do wykonywania kopii zapasowych dla systemu
bazodanowego opartego na serwerze IBM Power System „i” oraz serwerów pracujących z systemem
operacyjnym Linux, RedHat, Windows Serwer 2012R2, 2016.
Zamawiający informuje, iż obecnie do wykonywania kopii zapasowych serwerów bazodanowych IBM
Power Systems „i” używa urządzeń taśmowych firmy IBM oraz systemu „IBM Backup, Recovery and
Media Services for i”.
Intencją Zamawiającego jest zakup biblioteki współpracującej z rozwiązaniami firmy IBM i pozyskanie
nowych funkcjonalności, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności obecnie eksploatowanych.
Mając to na uwadze oraz spójność i kompatybilność rozwiązania, Zamawiający wymaga uwzględnienia
specyfiki stosowanych przez niego rozwiązań do wykonywania kopii zapasowych.

I.

Szczegółowe wymagania techniczne

1. Zamawiający wymaga dostarczenia biblioteki taśmowej TS-4500 „lub równoważnej”
o konfiguracji spełniającej co najmniej wymagania przedstawione poniżej:
1) Pojemność: w ramach pojedynczej obudowy co najmniej 730 slotów.
2) Wszystkie oferowane napędy taśmowe pełnej wysokości (full hight):
a) Co najmniej dwa redundantne porty FC 8 Gbps;
b) Co najmniej cztery sztuki napędów LTO8;
3) Dwie zatoki wejścia/wyjścia (co najmniej 36 portów import/export).
4) Czas inwentaryzacji po otworzeniu drzwi przez operatora przy pełnym obsadzeniu kaset nie
większy niż 60 sekund.
5) Skalowalność – biblioteka musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej:
a) Pojemność natywna (bez kompresji): do 276 PB uzyskane dla LTO8
b) Liczba slotów na kasety: możliwość rozbudowy do 23 tys;
c) Liczba napędów: możliwość rozbudowy do 128 napędów;
d) Liczba portów import/export: standardowo 36, możliwość rozbudowy do 144 slotów;
e) Liczba robotów: minimum 1, możliwość rozbudowy do 2 sztuk robotów.
6) Wirtualizacja:
a) Dynamiczne partycjonowanie pozwalające na wyodrębnienie z biblioteki fizycznej wirtualnej
biblioteki logicznej. Liczba możliwych do zdefiniowania wirtualnych bibliotek logicznych
równa co najmniej liczbie zainstalowanych napędów taśmowych;
b) Każda logiczna biblioteka musi posiadać dedykowane 255 wirtualne porty import/export;
c) Możliwość dynamicznego zwiększenia wydajności biblioteki logicznej poprzez przydzielenie
dowolnej liczby zwolnionych napędów fizycznych, w dowolnej kolejności, z dowolnej szafy;
d) Możliwość dynamicznego zwiększenia pojemności biblioteki logicznej poprzez przydzielenie
dowolnej liczby slotów fizycznych, w dowolnej kolejności, z dowolnej szafy;
e) Kaseta znajdująca się w slocie fizycznym pojawia się w bibliotece wirtualnej nie zmieniając
swojego położenia fizycznego jako „virtually inserted”. Po zakończeniu zapisu kaseta może
być usunięta z biblioteki logicznej nie zmieniając swojego położenia fizycznego jako
„virtually ejected”.
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Niezawodność:
a) Biblioteka musi być przeznaczona do pracy w trybie 365/24 oraz musi posiadać opublikowane
i rzeczywiste wsparcie LTO dla komunikacji protokołem FC do serwerów pracujących pod
kontrolą stabilnych systemów operacyjnych, w tym co najmniej:
i) Serwery x86_64 (AMD, Intel): Windows Server 2012R2, 2016,
ii) IBM z Systems: z/OS 2.x ; RHE Linux 7.x; SUSE ES 12,
iii) IBM Power: AIX 6.1, AIX 7.x ; IBM i 7.2, IBM i 6.x ; PowerVM VIOS 3.1.0.10;
Informacja potwierdzająca spełnienie wymagań opisanych w punktach i), ii), iii) musi być
opublikowana na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta oferowanej biblioteki
taśmowej.
b) Redundantne zasilanie, chłodzenie, zarządzanie;
c) Redundantna transmisja danych i rozkazów do robota (multipathing) – automatyczne
przełączenie ścieżki w wypadku awarii (automatic control path and data path failover);
d) Redundantny chwytak kaset w robocie (dual gripper);
e) Redundantne kontrolery biblioteki;
f) Redundantne porty import/export;
g) Wbudowane procedury serwisowe: „call home” i „remote suport”;
h) Wbudowane procedury analizy błędów w napędach i na kasetach;
i) Biblioteka musi posiadać możliwość jednoczesnej pracy z dwoma robotami.
8) Funkcjonalność:
a) Zarządzanie przez CLI lub GUI;
b) Oferowana biblioteka taśmowa musi współpracować z systemem BRMS
zaimplementowanym na serwerze Zamawiającego IBM Power System „i”;
c) Obsługa protokołów: IPv4, IPv6, SNMP, HTTP, SSL, SMTP, NTP, LDAP, DNS;
d) Automatyczna weryfikacja zapisanych kaset;
e) Wbudowany system raportowania: statystyka błędów dla napędów i taśm;
f) Obsługa szyfrowania w trybach:
i) LME – Library Managed Encryption,
ii) SME – System Managed Encryption,
iii) AME – Application Managed Encryption;
g) Wysoka wydajność: średni czas załadowania i gotowości kasety nie dłuższy niż 12 sek;
h) Obsługa nośników WORM;
i) Ramię robota musi mieć bezpośredni dostęp do wszystkich napędów taśmowych.
9) Biblioteka musi być nowa, nigdy wcześniej nie używana oraz pochodzić z autoryzowanego
kanału dystrybucji producenta w Polsce lub UE.
7)

II.

Instalacja i konfiguracja

W ramach realizacji tej części zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć minimum 8 przewodów OM3 fiber cable (LC)
o długości 25 metrów.
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć co najmniej 100 kaset LTO7M8 oraz 4 kaset
czyszczących wraz z barcodami rekomendowanych przez producenta biblioteki.
3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie inne niezbędne elementy sprzętowe oraz
funkcje oprogramowania niezbędne do poprawnego działania biblioteki oraz bezproblemową
współpracę z serwerami IBM Power System „i” z zainstalowanym oprogramowaniem
systemowym w wersji 7.2 oraz serwerów pracujących z systemem operacyjnym Linux, RedHat,
Windows Serwer 2012R2, 2016.
4) Wykonawca dostarczy, podłączy, uruchomi i skonfiguruje dostarczoną bibliotekę w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, tak aby współpracowała ona z serwerami Zamawiającego.
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5)
6)

7)

8)

Wykonawca dostarczy urządzenie z zainstalowanymi wszystkimi najnowszymi zestawami
poprawek (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy).
Wykonawca dokona migracji licencji produktu do szyfrowania taśm IBM SKLM z biblioteki
taśmowej IBM TS-3310 s/n: 13-24488 posiadanych przez Zamawiającego do oferowanej
biblioteki taśmowej. Dostarczenie licencji dla produktu IBM SKLM na co najmniej 24 miesiące
(zgodnie z oferowanym okresem gwarancji) dla minimum czterech napędów.
Wykonawca dokona weryfikacji współpracy oferowanej biblioteki i w razie potrzeby dokona
podniesienia wersji oprogramowania SKLM do wersji poprawnie pracującej z dostarczoną
biblioteką.
Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego instruktaż powdrożeniowy w języku
polskim, dla grupy 3 administratorów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z zakresu
administrowania rozwiązaniem dostarczonym w ramach zamówienia. Instruktaż powinien
obejmować sprawdzenie poprawności wykonania i odtworzenia backupu,
także z
wykorzystaniem szyfrowania danych.

III.
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

Warunki gwarancji

Wymagana jest gwarancja, świadczona na wszystkie elementy biblioteki, na okres co najmniej
24 miesięcy, wraz z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
Ze względu na co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji Zamawiający wymaga, aby usługi
serwisowe świadczone były wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu.
Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu instalacji sprzętu.
Wykonawca, niezależne od posiadanego statusu partnerskiego, zagwarantuje przez cały okres
obowiązywania gwarancji bezpośredni dostęp w trybie 24/7/365, do pomocy technicznej
producenta sprzętu poprzez portal internetowy producenta, co najmniej z poniższymi
funkcjonalnościami:
a) zarządzanie kontami dostępowymi do strony producenta (zakładanie i administracja), w tym
również udzielanie uprawnień na witrynie producenta, wskazanym pracownikom
Zamawiającego do pobierania kodu oprogramowania i kluczy licencyjnych dla sprzętu oraz
zarządzanie licencjami;
b) dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania systemowego urządzeń (prawo do
dokonania zarówno update’ów, jak i upgrade’ów dla wszystkich składników dostarczonego
rozwiązania) udostępnianych przez producenta;
c) dostęp dla administratorów Zamawiającego do konta suportowego producenta, zawierającego
dostęp do bazy wiedzy, narzędzi pomocniczych, podręczników uzupełniających, forum.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie producenta, potwierdzające wykupienie
pakietów serwisowych do dostarczonego sprzętu. Spełnienie powyższego wymogu zostanie
potwierdzone oświadczeniem producenta sprzętu lub jego polskiego przedstawicielstwa, które
wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z jego tłumaczeniem na język
polski, najpóźniej w dniu dostawy oferowanego sprzętu.
Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu zgłaszanie awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu w czasie obowiązywania umowy. Zgłaszanie awarii urządzeń musi odbywać się w
języku polskim.
W przypadku awarii urządzenia naprawa będzie dokonana przez serwis producenta, w ciągu
następnego dnia roboczego od momentu potwierdzenia uszkodzenia.
Gwarancja obejmuje koszt naprawy, dojazdu i części zamiennych.
Uszkodzone nośniki informacji takie jak: dyski twarde, pamięci flash oraz SATA DOM
pozostają w siedzibie Zamawiającego.
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9)

10)

Serwis będący przedmiotem zamówienia musi być świadczony w taki sposób, aby nie zostały
utracone gwarancje producenta na urządzenia, które pozostają na gwarancji w trakcie
świadczenia usług serwisowych.
Czas biegu gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru.

Oferta równoważna – w przypadku powołania się przez Zamawiającego na nazwę własną produktu –
zaoferowane produkty przez Wykonawcę jako oferta równoważna muszą być wyszczególnione z nazwy
i nie mogą być one gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych
niż produkty wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych pod warunkiem,
że nie spowoduje ono poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego i będzie kompatybilne
z rozwiązaniem posiadanym przez Zamawiającego.
Przy złożeniu oferty równoważnej należy dołączyć oświadczenia, certyfikaty jakości ( aprobaty
techniczne ) dopuszczające do stosowania, dające możliwość porównania cech jakościowych
z produktami wskazanymi przez Zamawiającego – w zakresie opisanym w niniejszym załączniku.
Dokumenty potwierdzające równoważność mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty
uprawnione do kontroli jakości lub przez producenta wskazanego produktu równoważnego.
Dostarczone urządzenia i użyte części powinny być fabrycznie nowe.

IV.

Ogólne wymagania odnośnie realizacji zamówienia

Dostarczane urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób,
aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Koszty transportu do siedziby
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika
w formie papierowej lub elektronicznej.
3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.
Wraz z dostawą należy dostarczyć poświadczoną przez Wykonawcę kopię certyfikatu CE
uzyskanego dla oferowanego sprzętu.
4. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach:
230V ± 10%, 50 Hz.
5. Wszystkie przewody połączeniowe oraz inne akcesoria niezbędne do montażu urządzeń dostarcza
Wykonawca.
6. Miejscem instalacji sprzętu jest siedziba Zamawiającego w Lublinie ul. Szkolna 16.
7. Oferowane produkty musza zapewnić pełną kompatybilność z istniejącym środowiskiem.
8. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże osoby ze strony Zamawiającego,
odpowiedzialne za współpracę przy realizacji zadania.
9. Zamawiający informuje, że posiada aktualnie umowę typu SWMA oraz HWMA na serwer 1:8286
Model 41A o nr seryjnym 787D0AX.
10. Dostarczane elementy muszą być fabrycznie nowe i nieużywane w innych projektach
informatycznych oraz pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski
lub UE.
11. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą znajdować się w ofercie producenta, na dzień składania
ofert. Wykonawca nie może dostarczyć Zmawiającemu urządzeń, modułów czy podzespołów
wycofanych przez producenta z produkcji lub sprzedaży (tzw. End-of-sale).
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia spełnienia wszystkich warunków lub
wymagań, względem zamawianych urządzeń, modułów i podzespołów w tym gwarancji i pakietów
serwisowych w polskim lub europejskim biurze producenta na podstawie numeru seryjnego.
W przypadku niezgodności deklaracji Wykonawcy z opinią producenta - Zamawiający odmówi
odbioru przedmiotu zamówienia, jako niezgodnego z zapisami/warunkami umowy.
1.
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Załącznik nr 6

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………………………
Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

……………………………………………………
reprezentowany przez: (imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do reprezentacji)

LISTA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy, montażu
i konfiguracji biblioteki taśmowej LTO
oświadczam/my, że:
a) należę/my do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące
podmioty: *

1) ……………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………..

b) nie należę/my do żadnej grupy kapitałowej *

.............................................................................
podpis elektroniczny upoważnionego
przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7
Projekt umowy
zawarta w dniu …………………………………………. r.
pomiędzy Firmą, …………….zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
..................................................................................................................................................................
a Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………..
§1
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca
zobowiązuje się do dostawy, montażu i konfiguracji biblioteki taśmowej LTO zgodnie z ofertą
z dnia ……… stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Okres gwarancji na dostarczoną bibliotekę taśmową LTO, liczony od dnia podpisania protokołu
odbioru wynosi ………………... miesięcy.
2. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, określonych w niniejszej umowie,
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia nie posiadają wad fizycznych, ani prawnych
i są najwyższej jakości.
4. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wad fizycznych Sprzętu lub zużycia
świadczącego o niższej jakości niż zapewniana, Wykonawca zobowiązuje się do
nieodpłatnego usunięcia tych wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym poprzez
naprawę Sprzętu lub wymianę elementów, które uległy pogorszeniu. Wybór uprawnień
z gwarancji należy do Zamawiającego.
§3
Strony ustalają termin realizacji zamówienia na ………………… dni od podpisania umowy.
§4
Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi: Netto: ………………… zł
(słownie: ……………. złotych), podatek VAT: …………………. zł, (słownie: ………złotych),
brutto: ………………….. zł, (słownie: ………………………………………….......... złotych),
§5
1. Zamawiający wyznacza do nadzorowania prac związanych z realizacją umowy następujące osoby:
……………………………………………………………………………………..
Wykonawca wyznacza do nadzorowania prac związanych z realizacją umowy następujące
osoby:……………………………………………………………………………….
2. Osoby wskazane w ust. 1 są uprawnione do wykonywania wszelkich czynności, które są niezbędne
dla prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, ustalania harmonogramów
realizacji zamówienia oraz podpisywania protokołów odbioru.
§6
1. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną
po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru.
2. Zamawiający dokona płatności faktury w formie przelewu na rachunek Wykonawcy nr ……………
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Faktura powinna zawierać następujące dane: NIP 1070001057
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5.
6.

Nabywca
Odbiorca i płatnik dowodu:
Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie
Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin
Strony przyjmują, że za dzień dokonania zapłaty uważają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie podlegają przenoszeniu na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie:
1) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości
10% wartości umowy brutto,
2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
3) nieterminowej realizacji umowy przez Wykonawcę w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto
za każdy dzień opóźnienia,
4) nieterminowej naprawy w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, od dnia
ustalonego przez strony jako termin naprawy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za przekroczenie terminu płatności.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§8
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nienależytego jej
wykonania, wykonania w sposób sprzeczny z umową lub opóźniania się Wykonawcy z realizacją
umowy powyżej 30 dni.
§9
1. Wszelkie informacje poza publicznie dostępnymi, uzyskane przez Wykonawcę w związku
z realizacją niniejszej umowy podlegają ochronie i stanowią informacje poufne, tym samym nie mogą
być bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazane innym podmiotom lub wykorzystane w innym
celu niż realizacja treści niniejszej umowy.
2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy
i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków,
z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 2
do umowy.
§ 10
1. Strony oświadczają, że będą dążyć aby wszelkie ewentualne spory odnośnie treści lub wykonania
umowy uzgadniać polubownie. Jeżeli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, spór zostanie
rozstrzygnięty przez właściwy sąd w Lublinie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 2 do umowy
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ
zawarta w dniu …………….. ……………… pomiędzy:
Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie,
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Karola Tarkowskiego – Dyrektora
a …………………… z siedzibą w …………. ul., dla której Sąd Rejonowy dla ……………Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem Krajowego
Rejestru Sądowego …………., numer NIP: ……….. numer Regon:
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
W związku z podpisaniem umowy z dnia ……..………..……., której przedmiotem jest dostawa,
montaż i konfiguracji biblioteki taśmowej LTO, 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, ustne, na piśmie lub zapisane
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;

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, którym informacje te są niezbędne dla prawidłowej
realizacji umowy;
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5)

poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 poufnym charakterze
udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako
poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego w § 2 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.
Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji
umowy osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,
które okażą upoważnienie Zamawiającemu do udziału w realizacji umowy;

7)

na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy,
niezwłocznego zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów
zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi kopiami,
będącymi w jego posiadaniu.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych,
o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1.000,00 zł za każdą ujawnioną Informację Poufną, przelewem na wskazany przez
Zamawiającego rachunek Bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
3. Strony zastrzegają 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. 2.
4.

Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie zobowiązujące
ich

do

zachowania

w

tajemnicy

Informacji

Poufnych

według

wzoru

określonego

w załączniku nr 1 do umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.
§ 3.
1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych:
a.

które są w dniu ujawnienia publicznie znane;

b.

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.
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§ 4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich
pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji umowy .
§ 5.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej dotyczącej dostawy,
montażu i konfiguracja biblioteki taśmowej LTO, 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.
§ 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. Strony poddają pod rozstrzygnięcie sporów, powstałych na gruncie niniejszej umowy, właściwemu
rzeczowo Sądowi powszechnemu w Lublinie.
2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
§ 8.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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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 modernizacji środowiska pamięci masowych w siedzibie NFZ w Lublinie, z uwagi na udostępnianie
Informacji Poufnych, zobowiązuje się do:
1. zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem której jest dostawa, montaż i konfiguracji biblioteki taśmowej LTO, niezależnie
od formy w jakiej zostały mi przekazane;
2. wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu
realizacji umowy.
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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