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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin. tel. 81 53 105 11, fax 81 53 105 28. 

 

2. 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  

(dalej pzp) o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja środowiska pamięci masowych.   

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do specyfikacji. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zmówienia: nie dłuższy niż 60 dni od podpisania umowy. 

 

5. 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 oraz ust. 5 pkt 1 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, tj. 

- 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 (2) dostawy systemów macierzowych o wartości nie mniejszej niż 

300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto każda.   

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

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 lub 

zawodowe lub 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 13–23 i art. 24 ust. 5 ustawy pzp. 
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5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

6. 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. Oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których 

mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 

te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu. 

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 Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących, niżej 

wymienionych, oświadczeń lub dokumentów: 

5.1.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,  

o których mowa, 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, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów– 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 – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 
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6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 5.2 składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 

sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 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. Forma dokumentów - dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ muszą być złożone  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. 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. 

10. 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. 

11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126). 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

 

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

można przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: 

Jolanta Pietrasińska, tel. 81 53-105-11, e-mail jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: www.nfz-lublin.pl  Na stronie tej zamawiający będzie 

zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane 

z niniejszym postępowaniem. 

  

8. Termin związania ofertą.  

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

mailto:jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl
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9. Opis sposobu przygotowania ofert.  

Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Poprawki powinny być naniesione 

czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.  

Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 

występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez 

osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. 

 

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. formularz Oferta,  

2. oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale 6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

3. upoważnienie do reprezentowania firmy o ile nie wynika ono ze złożonych dokumentów, 

4. szczegółowy opis techniczny oferowanych rozwiązań, 

5. oświadczenie  w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie oznaczonej danymi oferenta, zaadresowanej: 

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin oraz posiadającej następujące 

oznaczenie „Oferta na modernizację środowiska pamięci masowych”, nie otwierać przed 

15.10.2018 r., godz. 12.15” 

  

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

Oferty winny wpłynąć do siedziby Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Szkolna 16,  

20–124, Lublin, pokój nr 20 w terminie do dnia 15.10.2018 r. do godziny 12.00. Decyduje data 

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205, w dniu 15.10.2018 r.  

o godzinie 12.15. 

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. 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. 

 

12. 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%) 

 

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.  
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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 = 20 pkt 

Okres gwarancji 36 miesięcy = 40 pkt 

W punkcie 4 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:   

C =  
𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋
 × 𝟔𝟎,   

G = punkty uzyskane za zaoferowany okres  gwarancji (G = 20 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.  

 
13. 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.  

 

14. 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.  

 

15. 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. 

16. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

17. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

18. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

 

19. Informacja dotycząca walut obcych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  

 

20. Informacja dotycząca  kosztów postępowania 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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21. Podwykonawcy 

Zamawiający wymaga wskazania w formularzu Oferta części zamówienia, którą oferent zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 
 

 

Podpisano:  

Członkowie Komisji przetargowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            ZATWIERDZAM  

                     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 modernizacji środowiska pamięci masowych, 

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 dokonaną modernizację  udzielamy ………………………..………… miesięcy gwarancji.                                                                                                                            
                                                                             (nie mniej niż 24 miesiące)                                      

Warunki usług gwarancyjnych określone są w załączniku  nr 5 do specyfikacji. 
 

4. Oferujemy  realizację zamówienia w terminie do …………………….. dni roboczych od 

      podpisania umowy.                                                   (nie dłuższy niż 60 dni) 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania 

ofert. 

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. W rozliczeniach obowiązywać będzie 21 dniowy termin płatności od otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

7. Informujemy, że zamierzamy powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom następujące części 

zamówienia: 

................................................................................................................................................. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ....................................... 

2) ....................................... 

 

............................................................................. 

podpis 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 modernizacji środowiska 

pamięci masowych, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

            ………………………………………… 

(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 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:……………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

 

              ………………………………………… 

(podpis) 
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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. 

 

 

 

              ………………………………………… 

(podpis) 

 

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. 

 

 

 

              ………………………………………… 

(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. 

 

 

 

                ………………………………………… 

                                (podpis) 
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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 modernizacji 

środowiska pamięci masowych oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
 
 
                 ………………………………………… 

(podpis) 

 
 

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).  

 
 
 
              ………………………………………… 

(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. 
 
 
 
 
                     ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 

.............................................. 

nazwa i adres oferenta 

Wykaz wykonanych zamówień 

Opis przedmiotu zamówienia Czas realizacji  

(należy podać daty) 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Początek Koniec 

    

W załączeniu dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówień: 

......................................... sztuk. 

.............................................................................. 

podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta 
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Załącznik nr 5 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

 

Oferowany produkt: Macierz dyskowa – 2 sztuki 

 

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

(producent, model, typ) 

 

Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Parametry oferowane 

1.  Obudowa  System musi być dostarczony ze 

wszystkimi komponentami do 

instalacji w szafie rack 19''  

 

2.  Pojemność:  System musi zostać dostarczony w 

konfiguracji zawierającej minimum: 

 

 44 dyski 1,8TB SAS, 

wyposażonych w interfejs 

12Gb/s; dyski o prędkości 

obrotowej min 10krpm 

 

 4 dyski 960GB SSD, 

wykonanych w technologii 

eMLC 

 

oraz posiadać możliwość rozbudowy o 

kolejne dyski  

 System musi wspierać co najmniej 

dyski:  

 SAS: 900GB do 1800GB 

 SATA/NL-SAS: od 4TB do 

10TB 

 SSD: 800GB do 3200GB 

Budowa systemu musi umożliwiać 

rozbudowę do modeli wyższych bez 

potrzeby kopiowania/migrowania 

danych. (zamawiający przez model 

wyższy rozumie inny model macierzy 

danego producenta z większą pamięcią 

cache oraz mocniejszymi 

procesorami). 

System musi mieć możliwość 

rozbudowy do 600 dysków w obrębie 

pary kontrolerów lub w obrębie klastra 

wielu kontrolerów (scale-out) w 

zależności od sposobu realizacji 

rozbudowy dla oferowanego 

rozwiązania. 

W przypadku klastrowania 

kontrolerów macierzy, system musi 

działać pod kontrolą jednego systemu 

operacyjnego od jednego producenta, 
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nie dopuszczalne jest zestawienie 

systemu klastrowego poprzez 

wykorzystanie serwerów 

pośredniczących i oprogramowania 

dodatkowego.  

Dla rozwiązań wykorzystujących 

klastrowanie (scale-out) musi być 

możliwość rozbudowy rozwiązania do 

co najmniej 8 kontrolerów w klastrze. 

3.  Kontroler  Dwa kontrolery wyposażone w 

przynajmniej 256GB pamięci 

podręcznej cache każdy. 

 

Zamawiający dopuszcza alternatywnie 

rozwiązanie posiadające co najmniej 

32GB cache oparte o RAM na 

kontroler jeżeli dodatkowo zostanie 

dostarczona z macierzą dodatkowa 

pamięć Flash minimum 1024GB 

pamięci na kontroler (wbudowana w 

kontroler lub formie dodatkowych 

dysków Flash skonfigurowanych w 

RAID 10) 

 

Procesory macierzy powinny być 

wykonane w technologii 

wielordzeniowej z przynajmniej 10 

rdzeniami na każdy kontroler. 

W przypadku awarii zasilania dane nie 

zapisane na dyski, przechowywane w 

pamięci muszą być zabezpieczone za 

pomocą podtrzymania bateryjnego 

przez minimum 72 godziny lub 

poprzez zrzut na pamięć nieulotną 

Macierz musi pozwalać na 

poszerzenie pamięci Cache za pomocą 

dysków SSD do 6TB. 

 

4.  Interfejsy  Oferowana macierz musi posiadać 

minimum  

12 portów 10Gb , 

2 porty 1Gb do zarządzania 

4 porty 12Gb SAS,  

 

5.  RAID  System RAID musi zapewniać taki 

poziom zabezpieczania danych, aby 

był możliwy do nich dostęp w sytuacji 

awarii minimum dwóch dysków w 

grupie RAID  

 

6.  Kopie Migawkowe  Macierz musi być wyposażona w 

system kopii migawkowych, dostępny 

dla wszystkich rodzajów danych 

przechowywanych na macierzy. 

System kopii migawkowych nie może 
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powodować spadku wydajności 

macierzy +/-5%  

7.  Obsługiwane 

protokoły  

Macierz musi obsługiwać 

jednocześnie protokoły FC, FCoE, 

iSCSi, CIFS i NFS  - jeśli wymagane 

są licencje zamawiający wymaga 

dostarczenia ich wraz z macierzą. 

Jednoczesna obsługa różnych 

protokołów dostępu do danych nie 

może być realizowana za pomocą 

dodatkowego oprogramowania ani 

dodatkowych urządzeń zewnętrznych 

tj. wirtualizator, gateway,switch, 

serwer itp. 

 

8.  Zarządzanie i 

monitoring 

Macierz musi umożliwiać: 

- zarządzanie za pomocą interfejsu 

Ethernet,  

- zarzadzanie całością dostępnych 

zasobów dyskowych z jednej konsoli 

administracyjnej 

Interfejs zarządzający GUI i CLI. 

 

Macierz musi posiadać możliwość 

automatycznego informowania przez 

macierz i przesyłania przez pocztę 

elektroniczną raportów o konfiguracji, 

utworzonych dyskach logicznych i 

woluminach oraz ich zajętości wraz z 

podziałem na rzeczywiste dane, kopie 

migawkowe oraz dane wewnętrzne 

macierzy. 

 

Z macierzą zamawiający wymaga 

dostarczenia oprogramowania które 

pozwala na:  

- monitoring wykorzystania 

przestrzeni na macierzy 

- monitoring grup RAIDowych 

- monitoring wykonywanych 

backupów/replikacji danych między 

macierzami 

- monitoring wydajności macierzy 

- analizę i diagnozę spadku 

wydajności 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

oprogramowania zewnętrznego, na 

pełną max pojemność macierzy. 

 

Wszystkie funkcjonalności muszą być 

dostarczone na maksymalną 

pojemność macierzy 
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Producent musi dostarczyć usługę w 

postaci portalu WWW lub 

dodatkowego oprogramowania 

umożliwiającą następujące 

funkcjonalności: 

a) Narzędzie do tworzenia procedury 

aktualizacji oprogramowania 

macierzowego.  

 - procedura musi opierać się na 

aktualnych danych pochodzących z 

macierzy oraz najlepszych praktykach 

producenta. 

 - procedura musi uwzględniać 

systemy zależne np, macierze 

replikujące 

 - procedura musi umożliwiać 

generowanie planu cofnięcia 

aktualizacji. 

b) Wyświetlanie statystyk dotyczących 

wydajności, utylizacji, oszczędności 

uzyskanych dzięki funkcjonalnościom 

macierzy. 

c) Wyświetlanie konfiguracji macierzy 

oraz porównywanie jej z najlepszymi 

praktykami producenta w celu 

usunięcia błędów konfiguracji. 

 

Portal lub oprogramowanie może 

pochodzić od innego producenta niż 

producent macierzy, z tym że zostanie 

dostarczona odpowiednia licencja do 

maksymalnej pojemności macierzy. 

9.  Inne wymagania  Macierz musi posiadać wsparcie dla 

wielościeżkowości dla systemów Win 

2003/2008, Linux, Vmware, Unix 

 

Macierz musi umożliwiać dynamiczną 

zmianę rozmiaru wolumenów 

logicznych bez przerywania pracy 

macierzy i bez przerywania dostępu do 

danych znajdujących się na danym 

wolumenie 

 

Macierz musi posiadać funkcjonalność 

priorytetyzacji zadań. 

 

Macierz musi posiadać funkcjonalność 

eliminacji  (deduplikacji) 

identycznych bloków danych którą 

można stosować na macierzy/danych 

produkcyjnej dla wszystkich rodzajów 

danych. Macierz powinna mieć 
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możliwość czynności odwrotnej tzn. 

Cofnięcia procesu deduplikacji na 

zdeduplikowanym wolumenie.  

Jeśli macierz nie umożliwia procesu 

cofnięcia deduplikacji konieczne 

będzie dostarczenie systemu z 4 

krotnie większą przestrzenią dyskową. 

 

Macierz musi posiadać funkcjonalność 

kompresji danych. 

 

Macierz musi posiadać funkcjonalność 

replikacji danych z inna macierzą tego 

samego producenta w trybie co 

najmniej asynchronicznym. 

Funkcjonalność replikacji danych 

musi być natywnym narzędziem 

macierzy. Przed procesem replikacji 

macierz musi umożliwiać włączenie 

procesu deduplikacji danych w celu 

optymalizacji wykorzystania łącza dla 

replikowanych zasobów  lub 

zamawiający wymaga dostarczenia 

zewnętrznego narzędzia do 

deduplikowania replikowanych 

danych lub dwukrotnego zwiększenia 

pojemności ze względu na rozważaną 

w przyszłości replikację całości 

zasobów. 

 

Macierz musi posiadać funkcjonalność 

wykonywania spójnych kopii 

migawkowych środowisk tj. SQL, 

Vmware, Oracle, SAP, Sharepoint, 

Exchange, wraz z możliwością 

klonowania baz i aplikacji. 

10.  Funkcje 

niezawodnościowe 

a) Brak pojedynczego punktu awarii. 

Wszystkie krytyczne komponenty 

macierzy takie jak: kontrolery 

macierzowe, porty FC do serwerów, 

porty SAS do dysków, pamięć 

podręczna cache, zasilacze i 

wentylatory muszą być redundantne 

tak, aby awaria pojedynczego 

elementu nie wpływała na 

funkcjonowanie całego systemu. 

Komponenty te muszą być 

wymienialne w trakcie pracy 

macierzy (typu Hot-Swap). 

b)  Macierz musi cechować wsparcie 

dla zasilania z dwóch niezależnych 

źródeł prądu jednofazowego o 
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napięciu 200-240V i częstotliwości 

50-60Hz poprzez nadmiarowe 

zasilacze typu Hot-Swap. Macierz 

musi być odporna na zaniki napięcia, 

tzn. chwilowy zanik napięcia nie 

powinien przerywać pracy macierzy.  

 

11.  Dodatkowe 

wymagania 

Macierz musi posiadać funkcjonalność 

eliminacji (deduplikacji) identycznych 

bloków danych in-line. 

Jeżeli oferowane rozwiązanie nie 

pozwala na deduplikację i kompresję 

w locie lub nie posiada możliwości 

deduplikacji i kompresji zamawiający 

wymaga dostarczenie 2 krotnej 

pojemności wyspecyfikowanej w 

punkcie 2. 

 

Macierz musi mieć możliwość 

realizacji szyfrowania danych, 

przechowywania danych 

zaszyfrowanych oraz nie 

zaszyfrowanych na jednej macierzy. 

 

 

12.  Gwarancja i serwis  Minimum 24 miesiące gwarancji oraz 

serwisu świadczonego przez 

producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego, zapewniający 

dostawę podzespołu zapasowego do 

24 godzin. Dostarczony serwis musi 

umożliwiać  zgłaszanie awarii w trybie 

24x7. Dostarczony system musi 

posiadać również co najmniej 24 

miesiące subskrypcji dla 

dostarczonego wraz z macierzą 

oprogramowania, dostęp do portalu 

serwisowego producenta, dostęp do 

wiedzy i informacji technicznych 

dotyczących oferowanego urządzenia. 

W trakcie trwania gwarancji 

uszkodzone dyski pozostają 

własnością zamawiającego. W ramach 

serwisu, wykonawca zapewni 

progresywne przeglądy systemów 

wraz z ewentualną aktualizacją. 

Obsługa w serwisowa w języku 

polskim. 
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W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

1) Sprzedaży i dostawy na rzecz Zamawiającego licencji do oprogramowania do zarządzania 

procedurami odtwarzania po awarii – Vmware Site Recovery Manager Standard (25VM Pack) 

z co najmniej  24 miesięcznym wsparciem producenta– w ilości 1 sztuk.  

2) Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne spełniające poniższe funkcjonalności: 

o Rozwiązanie musi umożliwiać zapewnienie ochrony maszyn wirtualnych niezależnie 

od architektury DataCenter (Active-Active, Active-Pasive). 

o Rozwiązanie musi posiadać taką architekturę, aby umożliwiać wykonanie planu 

awaryjnego nawet w przypadku całkowitej niedostępności pojedynczego centrum 

danych 

o Rozwiązanie musi umożliwiać przełączanie maszyn wirtualnych z systemami 

operacyjnymi minimum: Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows 

Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 

8,  SLES 12, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 7, RHEL 6, RHEL 5, Solaris 

11 ,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, Debian, CentOS, FreeBSD, Mandriva, Ubuntu, 

Oracle Linux. 

o Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z mechanizmami replikacji macierzowej 

(Array-Based) oraz musi integrować się z replikacją natywną wirtualizatora w ten 

sposób, że zarządzanie procesami DR dla obu mechanizmów musi odbywać się za 

pomocą jednej centralnej konsoli zarządzającej całą platformą wirtualizacyjną 

o Rozwiązanie musi umożliwiać zapewnienie ochrony maszyn wirtualnych z dyskami 

wirtualnymi oraz dyskami udostępnionymi maszynom wirtualnym wprost z macierzy 

typu Raw Device 

o Rozwiązanie musi umożliwiać zapewnienie ochrony maszyn wirtualnych 

zlokalizowanych na macierzach typu FC, iSCSI, NFS 

o Rozwiązanie musi być niezależne od producenta zastosowanego sprzętu fizycznego 

o Rozwiązanie musi umożliwiać wykonywanie procedur przełączanie usług IT z ośrodka 

podstawowego do ośrodka zapasowego (fail-over) i z powrotem (fail-back) w ramach 

jednego narzędzia/konsoli 

o Rozwiązanie musi umożliwiać wykonywanie tzw. planowanego przełączania 

pojedynczych maszyn wirtualnych lub grup wirtualnych maszyn do ośrodka 

zapasowego, polegające na wykonaniu scenariusza na który składają się automatycznie 

następujące po sobie kroki: poprawne zamkniecie wirtualnych maszyn po stronie 

centrum podstawowego, resynchronizacja replik danych, prezentacja replik danych po 

stronie odtworzeniowej, uruchomienie maszyn wirtualnych w ośrodku zapasowym 

o Rozwiązanie musi umożliwiać wykonywanie tzw. testowego przełączania 

pojedynczych maszyn wirtualnych lub grup wirtualnych maszyn do ośrodka 

zapasowego, polegające na uruchomieniu wszystkich lub wybranych usług w 

lokalizacji zapasowej, w izolowanej sieci LAN. Takie testowe przełączenie, nie może 

mieć wpływu na działanie usług produkcyjnych oraz samo przełączenie testowe nie 

może mieć wpływu na relacje replikacji danych 

o Proces przełączania usług IT pomiędzy Centrami Przetwarzania Danych musi być 

automatyczny tzn. – nie wymagający interwencji administratora w żadnej warstwie 

infrastruktury – CPU, RAM, LAN, SAN 

o Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie planów przełączeniowych, konfigurowanie 

tych planów i przypisywanie do nich maszyn wirtualnych. 

 Plan przełączeniowy musi umożliwiać: 

 Tworzenie więcej niż jednego planu przełączeniowego, 

 przypisanie jednej lub wielu wirtualnych maszyn, 

 Określanie kolejności uruchamiania maszyn wirtualnych w momencie 

przełączenia, 
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 zatrzymanie wybranych wirtualnych maszyn pracujących w ośrodku 

zapasowym zwalniając tym samym moc obliczeniową dla przełączanych 

maszyn 

 Zmianę adresacji IP maszyn wirtualnych, 

 Uruchamianie skryptów konfiguracyjnych w dowolnym momencie procesu 

przełączenia (w tym w maszynach wirtualnych) 

o Rozwiązanie musi umożliwiać ochronę maszyn wirtualnych pracujących w Centrach 

Przetwarzania o następującej architekturze:  

 Jeden do Jednego, 

 Wiele do Jednego, 

 A do B do C do  A  

o Rozwiązanie musi umożliwiać automatyczne generowanie raportów z historycznych 

przełączeń oraz ich eksportowanie do pliku HTML, XML, CSV, MS Excel lub MS 

Word 

 Wymagania ogólne: dostarczona licencja i/lub wsparcie na oprogramowanie spełniające 

powyższe wymagania musi posiadać możliwość swobodnego przeniesienia na dowolny serwer 

fizyczny będący w posiadaniu Zamawiającego (bez ograniczeń licencji OEM). Licencje 

dostępne w modelu licencjonowania per maszyna.  

4) W ramach dostawy macierzy Wykonawca wykona:  

a) projekt techniczny, zawierający opis planowanych prac, harmonogram wdrożenia, architekturę 

i opis koncepcji rozwiązania, zestawienie oraz specyfikację dostarczanych produktów 

sprzętowych i programowych, schematy połączeń sieciowych, konfigurację urządzeń  

i oprogramowania, scenariusze testów akceptacyjnych rozwiązania. 

b) dostawę i montaż macierzy dyskowych w szafach RACK Zamawiającego, podłączenie do linii  

zasilających, sieci LAN, SAN. 

c) konfiguracja urządzeń i oprogramowania zgodnie z projektem technicznym rozwiązania,  

d) wdrożenie rozwiązania zgodnie z przyjętą koncepcją rozwiązania i projektem technicznym w 

szczególności: integracja ze środowiskiem VMware Zamawiającego, konfiguracja replikacji 

pomiędzy macierzami dyskowymi, uruchomienie oprogramowania VMware Site Recovery 

Manager lub równoważnego w integracji z replikacją macierzy dyskowych, integracja 

rozwiązania z systemem backupu posiadanym przez Zamawiającego,  

e) wykonanie testów akceptacyjnych rozwiązania zgodnie ze scenariuszami testów  

f) dokumentacja powykonawcza systemu zawierająca architekturę rozwiązania, opis konfiguracji 

komponentów sprzętowych i programowanych, procedury eksploatacyjne oraz 

administracyjne 

g) W ramach postępowania należy dostarczyć dwie stacje zarządzające typu laptop wyposażone 

w dysk SSD o wielkości co najmniej 200GB, co najmniej w 16GB RAM, co najmniej 

dwurdzeniowy procesor, wyświetlacz maksymalnie 14 cala o rozdzielczości WQHD, kartę 

sieciową przewodową i bezprzewodową, zintegrowany modem GSM dla sieci 3G i 4G, moduł 

TPM, licencja Microsoft Windows 10 Professional PL, system operacyjny w wersji dla 

procesorów 64-bitowych w polskiej wersji językowej. Urządzenia powinny być fabrycznie 

nowe. Maksymalna waga: 1,5kg 

h) Warsztaty szkoleniowe: 

o Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na rzecz zamawiającego minimum 

3-dniowe warsztaty szkoleniowe dla 2 osób. Tematyka szkolenia musi obejmować 

obsługę zamawianych urządzeń. 

o Warsztaty szkoleniowe muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego 

inżyniera posiadającego aktualny certyfikat producenta zamawianych urządzeń. 

o Warsztaty odbędą się w trakcie obowiązywania umowy poza siedzibą Zamawiającego, 

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 

o W przypadku szkoleń poza miejscowością będącą siedzibą główną Zamawiającego 

Wykonawca pokrywa koszty zakwaterowania. 
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5) WYMAGANIA DODATKOWE 

 Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń, 

wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. 

 Do urządzeń winna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne.  

 Naruszenie plomb gwarancyjnych jednostek centralnych przez Zamawiającego nie może 

powodować utraty gwarancji.  

 W przypadku awarii dysku twardego komputera Zamawiający zastrzega sobie, aby diagnostyka 

awarii została przeprowadzone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, przy udziale 

pracowników Zamawiającego. W razie potwierdzenia uszkodzenia dysku Wykonawca dostarcza 

dysk nowy, a dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego.  

 W okresie gwarancyjnym wykonawca dokona nieodpłatnej konserwacji - o ile jest ona 

wymagana do utrzymania gwarancji.  

 Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

 Wraz z dostawą należy dostarczyć poświadczoną przez Wykonawcę kopię certyfikatu CE 

uzyskanego dla oferowanego sprzętu.  

 Do oferty należy dołączyć specyfikację zawierającą informację na temat producenta i 

modelu oferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz informację w postaci tabeli 

przedstawiającej parametry pożądane przez Zamawiającego oraz parametry, które posiada 

sprzęt oferowany przez Wykonawcę.  

 Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol 

producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako 

pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne 

są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań 

technicznych oraz funkcjonalnych. 
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Załącznik nr 6 

 

LISTA PODMIOTÓW 

NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację środowiska 

pamięci masowych  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 * 

 

* niepotrzebne skreślić               

 

 

 

 

......................................     ........................................................................................ 

         data                                    imię i nazwisko podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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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.2017.1579 ze zm.)  Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się do modernizacji środowiska pamięci masowych  zgodnie z ofertą z dnia ……… 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2 

1.   Okres gwarancji na dokonaną modernizację środowiska pamięci masowych, liczony od dnia 

      podpisania protokołu odbiorczego wynosi ……………. miesięcy. 

2. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, określonych w niniejszej 

umowie, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.  

3. Wykonawca oświadcza, że sprzedane i 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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       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 

5. Strony przyjmują, że za dzień dokonania zapłaty uważają datę obciążenia rachunku bankowego 

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 modernizacja 

środowiska pamięci masowych, 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, 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 modernizacja środowiska pamięci masowych, 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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Załącznik nr 8 
 
 

 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

Podpisano 

(upoważniony przedstawiciel oferenta)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* 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 przez jego 

przekreślenie). 

 


