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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-390

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 225726265

Osoba do kontaktów: Zbigniew Johne- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl

Faks: +48 225726305

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.nfz.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługi serwisowe dla środowiska serwerów x86 wraz z osprzętem świadczone na rzecz Centrali NFZ i
jednostek organizacyjnych Zamawiajacego (dotyczy środowiska HP)
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamawiający wymaga, aby czas świadczenia serwisu trwał 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Wykonawca
Zobowiązany jest świadczyć, w ramach przedmiotu zamówienia, serwis wszystkich elementów sprzętowych
zawartych w zestawieniu wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ.
W trakcie trwania serwisu, wymagane są co najmniej:
- możliwość zgłaszania awarii 5 dni w tygodniu, 11 godzin na dobę (pon. – pt. w godzinach 7:00 - 18:00).
- naprawy sprzętu najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia awarii.
- w przypadku niemożności naprawy sprzętu w terminie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapewnia
Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż naprawiany sprzęt.
Usługi serwisowe świadczone będą dla następujących jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu
Zdrowia:
- Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
- Śląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
- Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra
- Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław
- Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce
- Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok
- Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów
- Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
- Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
- Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin
- Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
Usługi serwisowe będą świadczone w miejscu użytkowania sprzętu, z możliwością naprawy w serwisie
Wykonawcy, jeśli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa.
Obsługa zgłoszeń dotyczących sprzętu prowadzona będzie w języku polskim.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego zostanie on wymieniony na nowy bez zwracania uszkodzonego.
W przypadku wycofania sprzętu z bieżącej eksploatacji Zamawiający może wycofać z umowy sprzęt
z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wszelkie koszty związane z dostawą i wymianą części ponosi Wykonawca.
Wykonawca przeprowadzi co najmniej 2 razy w roku podsumowanie wykonanych prac obejmujące analizę
zgłoszeń i przedstawi go w formie raportu.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
72000000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BAG.261.1.2.2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Fundusz1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-032095 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 052-087439 z dnia: 15/03/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
11/03/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Zamawiający wymaga, aby czas
II.1.5)
świadczenia serwisu trwał 24
miesiące od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca Zobowiązany jest
świadczyć, w ramach przedmiotu
zamówienia, serwis wszystkich
elementów sprzętowych zawartych
w zestawieniu wskazanym w
załączniku nr 1 do SIWZ.
W trakcie trwania serwisu,
wymagane są co najmniej:
- możliwość zgłaszania awarii 5 dni
w tygodniu, 11 godzin na dobę (pon.
– pt. w godzinach 7:00 - 18:00).
- naprawy sprzętu najpóźniej w
następnym dniu roboczym od
momentu zgłoszenia awarii.
- w przypadku niemożności naprawy
sprzętu w terminie, o którym mowa
powyżej, Wykonawca zapewnia
Zamawiającemu sprzęt zastępczy
o parametrach nie gorszych niż
naprawiany sprzęt.

Powinno być:
Zamawiający wymaga, aby czas
świadczenia serwisu trwał 24
miesiące od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązany jest
świadczyć, w ramach przedmiotu
zamówienia, serwis wszystkich
elementów sprzętowych zawartych
w zestawieniu wskazanych w
załączniku nr 1 do SIWZ.
W trakcie trwania serwisu,
wymagane są co najmniej:
- możliwość zgłaszania awarii 5 dni
w tygodniu, 11 godzin na dobę (pon.
– pt. w godzinach 7:00 - 18:00).
- naprawy sprzętu najpóźniej w
następnym dniu roboczym od
momentu zgłoszenia awarii.
Usługi serwisowe świadczone
będą dla następujących jednostek
organizacyjnych Narodowego
Funduszu Zdrowia:
o Małopolski Oddział Wojewódzki
NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4/6

Usługi serwisowe świadczone
o Śląski Oddział Wojewódzki NFZ,
będą dla następujących jednostek ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
organizacyjnych Narodowego
o Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ,
Funduszu Zdrowia:
ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona
- Małopolski Oddział Wojewódzki
Góra
NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków o Dolnośląski Oddział Wojewódzki
- Śląski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525
Kossutha 13, 40-844 Katowice
Wrocław
- Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ, o Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona
NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025
Góra
Kielce
- Dolnośląski Oddział Wojewódzki
o Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ,
NFZ, ul. Joannitów 6, 50-525
ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok
Wrocław
o Podkarpacki Oddział Wojewódzki
- Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032
NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025
Rzeszów
Kielce
o Pomorski Oddział Wojewódzki
- Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ, NFZ, Marynarki Polskiej 148, 80-865
ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok
Gdańsk
- Podkarpacki Oddział Wojewódzki o Opolski Oddział Wojewódzki NFZ,
NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
Rzeszów
o Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ,
- Pomorski Oddział Wojewódzki
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin
NFZ, Marynarki Polskiej 148, 80-865 o Centrala Narodowego Funduszu
Gdańsk
Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390
- Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, Warszawa
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
Usługi serwisowe będą świadczone
- Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, w miejscu użytkowania sprzętu, z
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin
możliwością naprawy w serwisie
- Centrala Narodowego Funduszu
Wykonawcy, jeśli naprawa u
Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 użytkownika okaże się niemożliwa.
Warszawa
Obsługa zgłoszeń dotyczących
Usługi serwisowe będą świadczone sprzętu prowadzona będzie w języku
w miejscu użytkowania sprzętu, z
polskim.
możliwością naprawy w serwisie
W przypadku uszkodzenia dysku
Wykonawcy, jeśli naprawa u
twardego zostanie on wymieniony na
użytkownika okaże się niemożliwa. nowy bez zwracania uszkodzonego.
Obsługa zgłoszeń dotyczących
W przypadku wycofania sprzętu z
sprzętu prowadzona będzie w języku bieżącej eksploatacji Zamawiający
polskim.
może wycofać z umowy sprzęt
W przypadku uszkodzenia dysku
z miesięcznym okresem
twardego zostanie on wymieniony na wypowiedzenia.
nowy bez zwracania uszkodzonego. Wszelkie koszty związane z
W przypadku wycofania sprzętu z
dostawą i wymianą części ponosi
bieżącej eksploatacji Zamawiający Wykonawca.
może wycofać z umowy sprzęt
Wykonawca przeprowadzi
z miesięcznym okresem
co najmniej 2 razy w roku
wypowiedzenia.
podsumowanie wykonanych prac
Wszelkie koszty związane z
obejmujące analizę zgłoszeń i
dostawą i wymianą części ponosi
przedstawi go w formie raportu.
Wykonawca.
Wykonawca przeprowadzi
co najmniej 2 razy w roku
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podsumowanie wykonanych prac
obejmujące analizę zgłoszeń i
przedstawi go w formie raportu.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
21/04/2016 Godzina: 10:00
IV.3.3)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/04/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
21/04/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/04/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
21/04/2016 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/04/2016 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-040063
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