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ZZaacchhooddnniiooppoommoorrsskkii  OOddddzziiaałł  WWoojjeewwóóddzzkkii  

                        NNaarrooddoowweeggoo  FFuunndduusszzuu  ZZddrroowwiiaa  

            uull..  AArrkkoońńsskkaa  4455            7711--447700    SSzzcczzeecciinn  
 

o g ł a s z a 
 

przetarg nieograniczony 

 
w zakresie dostawy biblioteki taśmowej TS4500 z uruchomieniem szyfrowania oraz 

niezbędnym oprogramowaniem do zarządzania kluczami szyfrowania 
 

 (kod CPV:  48820000-2 i 48710000-8) 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej biblioteki taśmowej wyposażonej w napędy LTO8 oraz 

LTO7, z uruchomieniem szyfrowania oraz niezbędnym oprogramowaniem do zarządzania kluczami 

szyfrowania.   

Przedmiotowa biblioteka ma służyć jako środowisko do wykonywania kopii zapasowych dla systemu 

bazodanowego, opartego na serwerze IBM Power System „i”.  

Zamawiający używa obecnie, do wykonywania kopii zapasowych serwerów bazodanowych IBM 

Power Systems „i”, urządzeń taśmowych TS3310 z napędami LTO6, firmy IBM oraz systemu „IBM 

Backup, Recovery and Media Services for i”. 

Celem Zamawiającego jest dostawa biblioteki współpracującej z rozwiązaniami firmy IBM,  

a także pozyskanie nowych funkcjonalności, przy jednoczesnym zachowaniu obecnie 

eksploatowanych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 1 do SWIZ.  
 

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż  

7 tygodni od daty zawarcia umowy. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

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 stawia w tym zakresie szczegółowego warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że: 

c1. 

wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również 

wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno (1) 

zamówienie polegające na dostawie biblioteki taśmowej o wartości nie mniejszej niż 

250.000,- zł (dostaw nie sumuje się, w celu spełnienia warunku).  
 

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości, przez 

co najmniej jednego z wykonawców. 
  

c2.  

dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą autoryzację producenta do platformy 

sprzętowej IBM iSeries, użytkowanej przez Zamawiającego. 
 

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości, przez co najmniej 

jednego z wykonawców. 
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2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację 

umowy. 

3. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu. 

4. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 

wykonawcy muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, 

określonych w rozdziale VI SIWZ.  

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert,  

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym celu, zgodnie z art. 26 

ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów. Jeżeli wykonawca ten będzie uchylał się 

od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 
 

 

Do obowiązku wykonawcy należeć będzie wypełnienie i podpisanie formularza oferty oraz dołączenie 

do oferty wymaganych załączników, dokumentów i oświadczeń, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia z dnia 16 października 2018 r, zwaną dalej SIWZ. 
 

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia lub nie spełnia, 

w oparciu o dokumenty, oświadczenie i inne materiały dołączone do oferty. 
 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia: 
 

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do SIWZ). 

     W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca. 

2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp (zał. nr 4 

do SIWZ). 

     W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę. 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

oświadczenia dotyczące podwykonawców. 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie  

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

     W przypadku złożenia oferty przez podmioty działające wspólnie, złożenie ww. dokumentów 

dotyczy każdego z tych podmiotów. 

6) Dokument dotyczący udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana 

przez pełnomocnika, złożony być musi w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

7) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie 

konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę, w celu 

uzyskania zamówienia) należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców do 

reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia 

umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

8) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
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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 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.).  
 

Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 

zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na 

dzień złożenia następującego oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu: 

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 5 do SIWZ), 

2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami (zał. nr 6 do SIWZ). 
 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BIP 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu: 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ). 

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca 
 

Informacja na temat wadium  

Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 

10.000,00 zł. 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. 1300 w dniu 30 października 

2018 r. 
 

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie 
 

Jako kryterium oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:   
 

1) cena oferty                70% 

2) gwarancja                  20% 

3) szkolenie                     5% 

4) aspekt społeczny         5%   
 

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego przez wykonawcę okresu objęcia 

gwarancją wraz z asystą techniczną przedmiotu zamówienia. 
 

 

Od dnia ukazania się ogłoszenia można pobrać SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego  

wwwwww..nnffzz--sszzcczzeecciinn..ppll, 
 

Oferty w języku polskim, w zamkniętych kopertach i oznakowanych według wymagań 

wskazanych w SIWZ składać należy w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 

45 pokój 219 (II piętro) w terminie do dnia  30 października 2018 r. do godz. 1300. 
 

     Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 30 października 2018 r. o godz. 1315  w sali konferencyjnej nr 006. 
 

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż  

http://www.nfz-szczecin.pl/
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30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy w zakresie dynamicznego systemu 

zakupów, aukcji elektronicznej i umowy ramowej. 
 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.  
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 

października 2018 r. pod numerem ogłoszenia 637493-N-2018. 

 

     

 

 

     Przewodniczący komisji przetargowej  
 

                                        Elżbieta Stypuła-Krotecka       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 17 października 2018 r. 

 

 

           

 


