
 

Znak sprawy: BAG.261.1.41.2017 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ)  

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa 

e-mail: zamówienia@nfz.gov.pl 

Adres strony internetowej: www.nfz.gov.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

2.1  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą. 

2.2  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

Specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy. 

2.3  Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

 wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2.4 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja głównych przełączników w sieci użytkowników”. 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona dostawy, zapewni wsparcie oraz 

zapewni serwis gwarancyjny.  

3.2. Szczegółowe zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji. 

3.3. Zamówienie będące przedmiotem niniejszej Specyfikacji będzie realizowane zgodnie z umową, której 

wzór stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji. 

3.4. Wspólny słownik CPV: 32428000-9. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA   

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w ciągu maksymalnie 5 tygodni od dnia 

zawarcia umowy.   

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

c) zdolności technicznej i zawodowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: 

- Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy sprzętu sieciowego, każda 

o wartości przekraczającej 200.000,00 zł, 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców lub warunek Wykonawcy 

mogą spełniać łącznie. 



 

 

- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia - inżynierem posiadającym certyfikat producenta z zakresu Routing & 

Switching na poziomie średnim (np. CCNP). 

 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

 

 

3. Wykonawcy występujący wspólnie.  

 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów 

(pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej 

notarialnie  za zgodność z oryginałem kopii. 

3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.  

4) Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, 

określone w pkt 5.1. 

5) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.  

 

6 PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy. 

7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 

1) Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu, składa oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do Specyfikacji. 

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

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

udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 

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

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

oświadczenia dotyczące podwykonawców. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 



 

 

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 

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

dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających:  

 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz 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. 

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji,  

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

4. Forma oświadczeń i dokumentów: 

1) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

2) Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą. 

 

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI. 

1. Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści 

Specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez 

ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, 

a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.  

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści Specyfikacji.  

3. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji 

Zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 

i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 Specyfikacji (również w przypadku ich złożenia  



 

w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) dla których Prawodawca przewidział 

wyłącznie formę pisemną.  

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

BAG.261.1.41.2017.  

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala,  

Sekcja Zamówień Publicznych,  

ul. Grójecka 186,  

02-390 Warszawa  

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@nfz.gov.pl, a faksem na nr (22) 572-63-05 

8. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: 

- Katarzyna Brennek 

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Krzysztof Daniszewski 

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-15:00. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 

wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

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

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. 

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna  

z formularzami załączonymi do Specyfikacji. 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

 wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji ); 

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu  

z postępowania; 

 pełnomocnictwo (o ile dotyczy) 

 zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (o ile dotyczy); 

 wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy); 

 oświadczenie o poszczególnych cenach jednostkowych z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do Specyfikacji 

3. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami) muszą podpisać osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie 

załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział 

Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi 

być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpisy 

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl


 

złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią 

imienną. 

4. Załączone do oferty dokumenty inne niż oświadczenia muszą być przedłożone w formie oryginałów 

bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej 

stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone 

czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do 

podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody  

na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. 

Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

9. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta  

lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.  W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej 

wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „Modernizacja głównych przełączników w sieci użytkowników – 

Tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 

do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 

z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

12.  Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy 

oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.41.2017 OFERTA – Modernizacja głównych 

przełączników w sieci użytkowników. NIE OTWIERAĆ PRZED 01.12.2017 r. GODZ. 10:30.”. 

 

12.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali 

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 01.12.2017 r. 

do godz. 10:00.  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym 

numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód 

wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby 

przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu. 

3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, że 

przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem 

którejkolwiek z ww. informacji. 

4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego 

otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.  

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany  

do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć 



 

Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty 

lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być 

dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą 

otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane 

„WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.12.2017 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia 

Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.nfz.gov.pl informacje 

dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

 

13 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto. 

2. Cena może być tylko jedna. 

3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

4. Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

14.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 
 

 

Lp. Nazwa kryterium waga 

kryterium 

1 Cena  60% 

2 Jednorodność oferowanego rozwiązania 20% 

3 Okres gwarancji 20% 

 

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.  

 

13.1 Kryterium I: CENA (K)   

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi - 60. 

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 60 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla 

badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując 

poniższy wzór: 

 

 

 

pkt
C
C

K
m

n 60  

Gdzie:   
 K –  oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w         

             zakresie kryterium ceny,  

Cn –  oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę  

           brutto wśród wszystkich złożonych ofert, 

 Cm – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty. 

13.2 Kryterium II: Jednorodność oferowanego rozwiązania (J)  

http://www.nfz.gov.pl/


 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 20.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń i komponentów pochodzących od jednego 

producenta otrzymuje maksymalną liczbę punktów (J = 20 pkt) 

 

W przypadku gdy wykonawca zaoferuje rozwiązania kilku producentów dla urządzeń i komponentów 

otrzymuje 0 punktów (J = 0 pkt) 

 

13.3 Kryterium III: Okres gwarancji (G) 

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego okresu gwarancji na interfejsy. 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 20.  

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium oferowanego terminu wykonania zamówienia: 

 

Parametr punktowany Liczba punktów 

Okres gwarancji 2 lata  0 

Okres gwarancji 3 lata 20 

Zaproponowanie przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż wskazane powyżej spowoduje  

odrzucenie oferty. 

 

13.5 Ocena łączna:  

  Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru: 

 

O=K+J+G 
   

Gdzie: O – oznacza ocenę łączną oferty 

K  –  oznacza wynik kolejnej badanej oferty w kryterium: ceny, 

J -   oznacza ilość punktów w kryterium: jednorodność oferowanego rozwiązania,  

G  –  oznacza wynik kolejnej badanej oferty w kryterium: okres gwarancji. 

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie z powyższym wzorem. 

 

15.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego 

do Specyfikacji wzoru umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia  

o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia Zamawiającemu 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, 

dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację 

zamówienia. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do podania na piśmie nazwy, adresu banku 

oraz numeru konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za realizację umowy.  

 



 

16.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana 

podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą zamawiającego. 

18.WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SPECYFIKACJI 

Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa 

warunki tych zmian:  

1. działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa), mające bezpośredni wpływ na realizację umowy; 

2. wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:  

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana numeru 

rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych,  

3.  wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, 

uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.  

19.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

20. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający nie przewiduje: 

1. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

2. zawarcia umowy ramowej, 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

ustawy. 

21. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY -PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH. 

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. 

 

Do Specyfikacji załączono: 

1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 

2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2), 

3) formularz oferty (załącznik nr 3), 

4) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4), 

5) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5), 

6) formularz oświadczenia o poszczególnych cenach jednostkowych oferowanego sprzętu (załącznik nr 6). 



 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI  

(po zawarciu umowy załącznik stanie się 

załącznikiem nr 1 do umowy). 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja głównych przełączników w sieci użytkowników w Centrali 

NFZ przy ul. Grójeckiej 186. W ramach zamówienia Wykonawca wymieni istniejące moduły zarządzające 

(supervisor) na nowe. O ile nie zostanie określone w specyfikacji inaczej całość sprzętu musi być fabrycznie 

nowa, nieużywana we wcześniejszych projektach i musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na 

terenie Unii Europejskiej. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Moduły zarządzające supervisor VS-S2T-10G lub równoważne – 4 szt. 

 

1. Moduły muszą mieć możliwość zainstalowania w 2 chassis Cisco Catalyst WS-C6509-E będących 

w posiadaniu Zamawiającego, po dwa moduły w chassis w konfiguracji redundantnej 

active/standby. Obecnie chassis pracują pod kontrolą pojedynczych modułów WS-SUP32-10GE-

3B. 

2. Każdy moduł musi być wyposażony w min. 2 interfejsy 10G typu 10GBASE-SR (w sumie 8 szt. 

interfejsów 10G). 

3. Każdy moduł musi posiadać min. 3 gniazda SFP obsługujące wkładki GLC-SX-MM będące w 

posiadaniu Zamawiającego lub musi być dostarczony z min. 3 wkładkami 1000BASE-SX. 

4. Każdy moduł musi posiadać dedykowany port Ethernet do zarządzania. 

5. Oprogramowanie modułu zarządzającego musi umożliwiać obsługę co najmniej wymienionych 

protokołów lub mechanizmów warstwy 3: OSPF, RIPv2, BGP, HSRP/VRRP, PIM, IGMPv3, NAT, 

wirtualne instancje routingu. 

6. Oprogramowanie modułu zarządzającego musi obsługiwać szyfrowanie IPSec z wykorzystaniem 

algorytmów 3DES, AES, IKEv2 oraz obsługiwać uwierzytelnianie użytkowników z 

wykorzystaniem standardu 802.1x opartego o system Cisco ISE. 

7. Oprogramowanie modułu zarządzającego musi obsługiwać: SSH, SNMPv3, syslog, NTP, 

Radius/Tacacs+, Netflow. 

8. Moduły muszą współpracować z modułami WS-X6148A-45AF, WS-X6148A-GE-45AF, WS-

X6148E-GE-45AT zainstalowanymi w chassis Zamawiającego. 

9. Moduły muszą mieć zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania rekomendowaną przez 

producenta. 

10. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą specyfikacją korzystanie przez 

Zamawiającego z dostarczonych urządzeń i oprogramowania nie będzie stanowić naruszenia 

majątkowych praw autorskich osób trzecich. 

 

2. Interfejsy 10GBASE-SR – 4 szt. 

 

1. Interfejsy muszą mieć możliwość zainstalowania w module WS-X6704-10GE w przełączniku Cisco 

Catalyst WS-C6509-E. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia interfejsów refabrykowanych (refurbished). 

 

III. Dostawa, gwarancja i wsparcie 

 

1. Wykonawca dostarczy urządzenia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Wraz z 

urządzeniami Wykonawca dostarczy szczegółową instrukcję (w języku polskim) wymiany modułów 

zarządzających. 

2. Wykonawca dokona wdrożenia dostarczonego sprzętu, w ramach którego m.in. dokona analizy obecnej 

konfiguracji, zaplanuje i dokona wymiany modułów i interfejsów, a także dokona testów, w tym 

poprawności integracji 802.1x z Cisco ISE. Wykonawca dostarczy również voucher na 1 egzamin 

CCNA, ważny przynajmniej 12 miesięcy. 

3. Na dostarczone interfejsy 10GBASE-SR opisane w punkcie 2.2 Wykonawca zapewni …… lata 

gwarancji obejmującej wymianę uszkodzonego elementu na następny dzień roboczy. 



 

4. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w zamian rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo 

dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej. Zamawiającemu przysługują takie same 

uprawnienia w stosunku do wymienionej rzeczy. 

5. Zamawiający informuje, że chassis, w których zostaną zainstalowane moduły zarządzające są obecnie 

objęte serwisem. 

6. Po zakończeniu wdrożenia Wykonawca uprzątnie opakowania po dostarczanym sprzęcie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI 

 

UMOWA ………….  
 

 

zawarta w dniu .....................2017 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia (Centrala) 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

 

………………………………..……..……………………………………………………………………….., 

a  

 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 

1579 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja głównych przełączników w sieci użytkowników”, których 

szczegółowy opis określa załącznik nr 1 do umowy. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona dostawy i wdrożenia dostarczonego sprzętu,  

na zasadach określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Odbiór przedmiotu umowy w zakresie dostawy potwierdzony zostanie protokołem odbioru, stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron umowy. Protokół odbioru ze strony 

Zamawiającego podpisuje osoba pełniąca funkcję Dyrektora Departamentu Informatyki lub Z-cy Dyrektora 

Departamentu Informatyki lub upoważnionego do tego pracownika Departamentu Informatyki..  

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są 

niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

 

§ 2  

1. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 

kwoty brutto…………………..złotych (słownie:…………..).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowany 

przez Zamawiającego protokół, sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do umowy. 

3. Wykaz cen jednostkowych sprzętu, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

4. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu 

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………….. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie, o której mowa w ust. 2 odsetki ustawowe za 

okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie przekraczającym 5 tygodni od daty 

zawarcia umowy.   

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, Zamawiający uzna w szczególności: 

1) siłę wyższą, 

2) nieprzewidywalne warunki fizyczne dotyczące transportu. 

3. Wykonawca dostarczy urządzenia do wskazanej lokalizacji, na własny koszt i ryzyko. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy odbiór opakowań po dostarczonym sprzęcie. 

5. Ewentualne usterki stwierdzone przy odbiorze zespołu urządzeń zostaną usunięte przez Wykonawcę 

w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy. 

 



 

§ 4 

1. Na interfejsy 10GBASE-SR Zamawiający wymaga …..letniej gwarancji z gwarantowanym czasem 

naprawy lub wymiany uszkodzonego urządzenia najpóźniej do godz. 16 następnego dnia roboczego. 

Zarówno wymiana jak i naprawa sprzętu musi się odbyć najpóźniej do godz. 16 następnego dnia 

roboczego. Jako dzień roboczy Zamawiający rozumie każdy kolejny dzień tygodnia od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8:00 do 16:00.  

2. Wykonawca musi przyjmować zgłoszenia awarii minimum w godzinach od 8 do 15, zgłoszenia dokonane 

po godz. 15 są traktowane jako przyjęte następnego dnia roboczego. 

3. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w zamian rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo 

dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej. Zamawiającemu przysługują takie same 

uprawnienia w stosunku do wymienionej rzeczy. 

4. Strony ustalają ze serwis gwarancyjny prowadzony będzie w miejscu instalacji sprzętu. W trakcie trwania 

gwarancji wymagana jest możliwość zgłaszania usterek e-mailem na adres………….. oraz telefonicznie 

na numer………. 

5. Zamawiający zapewni swoje współdziałanie jedynie w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie 

niezbędne do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że na potrzeby rozbudowy udostępni Wykonawcy dostęp do infrastruktury 

sieciowej Zamawiającego w zakresie w jakim będzie to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, 

2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za przekroczenie czasu naprawy lub wymiany, o którym mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Łączna kwota z 

tego tytułu nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy 50% wynagrodzenia brutto o 

którym mowa w § 2 ust.1. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

4. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.  

 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, ze posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz 

pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną 

realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

  

§ 8 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 

wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

Podwykonawców jak za działania własne. 

3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, wymaga każdorazowo  



 

zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o zawarciu umowy z Podwykonawcą w terminie 3 

dni od daty jej zawarcia. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich roszczeń 

finansowych z Podwykonawcą. 

5. Zmiana Podwykonawcy podczas realizacji przedmiotu umowy nie jest możliwa bez zgody 

Zamawiającego. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do działania na rzecz Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.922). Za naruszenie przepisów 

w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych przez oddelegowanych 

do świadczenia usługi pracowników, pełną odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca. 

2. Umowa o zachowaniu poufności zostanie zawarta pomiędzy Stronami zgodnie z załącznikiem nr 4 

do umowy.  

3. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają 

ochronie i nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazane innym podmiotom 

lub wykorzystane w innym celu, niż realizacja treści niniejszej umowy. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikających z umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne mające związek z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Załączniki dołączone do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

7.    Zmiany umowy nie stanowi: 

1) zmiana siedziby Stron,  

2) zmiana numerów telefonów i faksów,  

3) zmiana adresów poczty elektronicznej,  

4) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, 

5) zmiana przedstawicieli Zamawiającego. 

Powyższe zmiany Strony przekażą drugiej Stronie oświadczeniem podpisanym przez osobę upoważnioną. 

 

§ 11 

Do umowy zostaje sporządzone następujące załączniki i stanowią jej integralną część: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2. Wykaz cen jednostkowych sprzętu, 

3. Protokół odbioru, 

4. Umowa o zachowaniu poufności. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY  
 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU  

 

……………………………………, dnia ……………………… 

 

 

Protokół wykonania ………………………………………………………………….. 

 

 

Dotyczy umowy nr …………………… zawartej w dniu ………………………… 

 

Strona zlecająca: Strona wykonująca: 

…………………………………………….. ………………………………………. 

…………………………………………….. ………………………………………. 

…………………………………………….. ………………………………………. 

 

Miejsce wykonania: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

 

Zakres prac/sposób wykonania: 

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

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

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

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

 

Uwagi strony zlecającej: 

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

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

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

 

 

 

Strona zlecająca:  Strona wykonująca: 

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

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY 

 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

 

zawarta dnia …………………2017 roku w Warszawie pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107 – 00 – 010 – 57,  

reprezentowanym przez: ………………… …………………………. zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a …………………………, reprezentowaną przez: ………………………………zwaną dalej „Wykonawcą” 

W związku z podpisaniem umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem jest „Modernizacja 

głównych przełączników w sieci użytkowników”, 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: 

a) 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,  

b) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku  

z realizacją umowy oraz przekazywane przez Zamawiającego w ich trakcie informacje. 

§ 2.  

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, w tym podwykonawcy, zobowiązuje się do: 

a) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy ich przekazania; 

b) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek współpracy Stron w zakresie realizacji 

umowy; 

c) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych 

Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy, 

d) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy, 

niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszelkie materiały zawierające jakiekolwiek 

Informacje Poufne Zamawiającego wraz ze wszystkim kopiami, będącymi w jego posiadaniu. 

2. W przypadku naruszeń przez Wykonawcę lub podwykonawców obowiązków dotyczących Informacji 

Poufnych, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary 

umownej kwotę w wysokości 1 000,00 zł za każdą ujawnioną Informację Poufną.  

3. Osoby biorące udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, w tym ze strony 

podwykonawcy, złożą oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych 

według wzoru określonego w załączniku do niniejszej umowy, który Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do praktycznej realizacji niniejszej umowy przez danego pracownika 

Wykonawcy lub pracownika podwykonawcy. 

4. W przypadku nie złożenia Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1 000 złotych za każde niezłożone oświadczenie.  

5. Ewentualni Podwykonawcy niniejszej umowy powinni zostać zobowiązani przez Wykonawcę 

do przestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, 

Podwykonawców i wszystkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu umowy. 

§ 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 Strony otrzymującej na mocy przepisów prawa. 

2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia jakichkolwiek 

Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed dokonaniem ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych będzie 

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz 

zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że 

Informacje Poufne są traktowane jako poufne. 



 

§ 4.  

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. 

§ 5. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie 

do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy 

także po wygaśnięciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej, w okresie 3 lat od ich wygaśnięcia 

§ 6.  

1. Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu miejscowo 

ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu w Warszawie. 

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 7. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8. 

Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności 

(imię i nazwisko) 

(adres zamieszkania) 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności Informacji Poufnych 

udostępnionych mi w ramach realizacji umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem jest: 

Modernizacja głównych przełączników w sieci użytkowników. Obowiązek zachowania poufności 

pozostaje w mocy także po zakończeniu realizacji wyżej wymienionej umowy, przez okres 3 lat od 

zakończenia jej realizacji. 

 

 

 

Potwierdzam odbiór  

Miejscowość, data czytelny podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI  
 

pieczęć Wykonawcy 

......................................, dnia .............................. 

 

Oferta  
 

„Modernizacja głównych przełączników w sieci użytkowników” 

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................................ 

Reprezentowany przez:…………………………………………………………………………………………. 

tel. ................................................ fax........................................ e-mail: ………………………………. 

REGON……………………………….. NIP………………………… 

1. Oferowane łączne wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia:……………………….zł,  

zgodnie z załączonym do oferty wykazem cen jednostkowych.    

2. Oferuję okres gwarancji:……………. 

3. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia: 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Opis 

przedmiotu zamówienia”. 

4. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego w specyfikacji warunki 

płatności za realizację zamówienia. 

5. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji 

zamówienia: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji 

zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom  

Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z poniższym 

zestawieniem * 

Lp. 
Części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom 

Firmy podwykonawców 

   

   

wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

Ponadto: 

Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: 

    tak 

    nie 

 

Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr 

………… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 



 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowaniu należy kierować na poniższy adres 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………… 

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

Tel. ………………………. Fax. …………………………. 

e-mail: ……………………………………………………… 

Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty: 

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

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

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

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI  

 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja głównych 

przełączników w sieci użytkowników” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

  

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:  

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI  

 

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja głównych 

przełączników w sieci użytkowników”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam, co 

następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale 5 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 

w     rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPECYFIKACJI  

(po zawarciu umowy  
załącznik stanie się załącznikiem  

nr 2 do umowy). 

 
 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawca: 

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

OŚWIADCZENIE O POSZCZEGÓLNYCH CENACH JEDNOSTKOWYCH  
  

 

Lp. Rodzaj Nazwa (model, 

producent) 

Cena netto Ilość Cena brutto 

1. Moduły zarządzające 

supervisor 

  4  

2. Interfejsy 10GBASE-SR   4  

    Razem:  

 

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

*cena musi zawierać wszelkie koszty (dostawy, wsparcia, gwarancji) związane z realizacją zamówienia. 


