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2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. , poz. 1129 z późn. zm.) 
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Specyfikacja warunków zamówienia zawiera :

1. Informacje o Zamawiającym, klauzule RODO, adresy w tym adres strony internetowej postępowania, na 
której udostępniane będą dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia.

2. Tryb udzielenia zamówienia, informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 
możliwością prowadzenia negocjacji, informacja czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia 
liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji.

3.  Opis przedmiotu zamówienia  – informacja o ofertach częściowych, wariantowych, wymogi w zakresie 
zatrudnienia osób, informacja o zamówieniach zastrzeżonych, przewidywanych zamówieniach, o których 
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8.  Informacja o umowie ramowej, aukcji elektronicznej.

4. Termin wykonania zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 
1 i art. 109 ust. 1

6.  Informację o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych - wykaz oświadczeń lub 
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia.

7. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej i sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, dokumentów. Zmiana specyfikacji warunków 
zamówienia. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania 
się z Wykonawcami.

8.  Wymagania dotyczące wadium.

9.   Termin związania ofertą.

10. Opis sposobu przygotowania i składania oferty.

11. Termin składania ofert i termin otwarcia ofert.

12. Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania stawiane Wykonawcy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.



1. Informacje o Zamawiającym.
Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie
Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Ul. Łomżyńska 33    85 – 863 Bydgoszcz
www.nfz-bydgoszcz.pl,
  Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00
   tel. 52 325 28 37,  52 325 27 63   
 beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl    katarzyna.knopik@nfz-bydgoszcz.pl  

  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą również dokumenty    
  postępowania:

  http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia-  publiczne/  

  adres skrzynki ePUAP :    e2519etgwm/SkrytkaESP

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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, RODO), podajemy następujące informacje:    
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest 
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można 
kontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp).
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
● PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

http://www.nfz-bydgoszcz.pl/
http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia-%C2%A0%C2%A0publiczne/


▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
/Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o 
którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego 
w zakresie niezgodnym z ustawą/;
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO
/W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w 
art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
tego postępowania/;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że  
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 
PROFILOWANIA    
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO.

Obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO względem osób trzecich spoczywa także na 
wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającym w 
ofertach.

2. Tryb udzielania zamówienia.
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym w wariancie z możliwością przeprowadzenia 

negocjacji treści ofert, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2  Decyzja o przeprowadzeniu negocjacji zostanie podjęta przez Zamawiającego po zbadaniu i ocenie ofert. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji 
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2.3 W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje   
 dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny 
 ofert w danej części zamówienia. Negocjacje są poufne i prowadzone z zachowaniem zasad równego 
traktowania wykonawców. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ.

2.4 Forma negocjacji zostanie określona w zaproszeniu do negocjacji.
2.5 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. , poz. 1129 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi  do cyt. 
ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca powinien zaoferować cały 

przedmiot zamówienia w danej części, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza 
możliwość złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia przez jednego wykonawcę.

   Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z jednym wykonawcą na więcej niż jedną część 
zamówienia.

3.2  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.3  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych - zgodnie z  wymogami zał. nr 2.



3.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo 
       zamówień        publicznych. 

3.5 Zamawiający nie zamierza :
- zawrzeć umowy ramowej,
- dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.6  Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę.
3.7 Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań do wykonania osobistego przez  Wykonawcę.
3.8 Zamawiający nie zastrzega zamówienia dla wykonawcy o określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień 

 publicznych statusie.
3.9 Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy routerów WAN i przełączników LAN zgodnie z zał. nr 2 do SWZ. 

CPV – 32413100-2, 32420000-3.     
3.10 Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. 
3.11 Wykonawca winien przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, w szczególności 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność 
z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

3.12 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia (na każdym etapie 
postępowania).

3.13 Zamawiający nie wymaga i nie zezwala na składanie oferty w postaci katalogu elektronicznego ani nie 
wymaga załączników do oferty w postaci katalogów elektronicznych.

4. Termin wykonania zamówienia w każdej części – do 45 dni od zawarcia umowy. Z zastrzeżeniem, że 
wykonanie   przedmiotu umowy musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2022r. Po tym 
terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego 
terminu na wykonanie przedmiotu umowy. 

5.   Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.
5.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia   o 
których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych. 
5.2  Warunek udziału w postępowaniu wymagany od wykonawcy dot. zdolności technicznej i zawodowej:

Część I
5.2.1 Dostawa routerów WAN:

a)Wykonawca winien wykazać doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 
3 zamówienia na dostawę wraz z wdrożeniem (lub modernizację) routerów  WAN o wartości nie mniejszej 
niż 93 000,00 zł brutto każde zamówienie 

W przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zdolności 
podmiotu trzeciego ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z 
wykonawców/podmiot trzeci.

b)Wykonawca winien dysponować co najmniej dwiema certyfikowanymi osobami posiadającymi wiedzę z 
zakresu instalacji, konfigurowania oraz zarządzania rozwiązaniami sieciowymi oferowanego rozwiązania 
oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie. Osoby te powinny posiadać co najmniej jeden z niżej 
wymienionych certyfikatów: 
- Cisco CCIE Enterprise - co najmniej jedna osoba
- Cisco CCNP Enterprise (R&S)  - co najmniej jedna osoba

Certyfikaty w/w osoby mają być aktywne. Osoba ta powinna mieć biegłą znajomość języka polskiego w 
mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się 
dokumentacją techniczną systemów.
Zamawiający wymaga co najmniej dwóch osób. Zamawiający wymaga obu certyfikatów. 



Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co 
najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.
Część II
5.2.2 Dostawa przełączników LAN:
a)Wykonawca winien wykazać doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 3 
zamówienia na dostawę wraz z wdrożeniem (lub modernizację) przełączników LAN o wartości nie mniejszej 
niż 170 000,00 zł brutto każde zamówienie.

W przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zdolności 
podmiotu trzeciego ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z 
wykonawców/podmiot trzeci.

b)Wykonawca winien dysponować co najmniej dwiema certyfikowanymi osobami posiadającymi wiedzę z 
zakresu instalacji, konfigurowania oraz zarządzania rozwiązaniami sieciowymi oferowanego rozwiązania 
oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie. Osoby te powinny posiadać co najmniej jeden z niżej 
wymienionych certyfikatów: 
- Cisco CCIE Enterprise (R&S) - co najmniej jedna osoba
- Cisco CCNP Enterprise (R&S)  - co najmniej jedna osoba

Certyfikaty w/w osoby mają być aktywne. Osoba ta powinna mieć biegłą znajomość języka polskiego w 
mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie 
się dokumentacją techniczną systemów.

Zamawiający wymaga co najmniej dwóch osób. Zamawiający wymaga obu certyfikatów. 
Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co 
najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.

Ocena wykazania spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 
 „ spełnia – nie spełnia”.

Oferta wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania lub wykonawcy, który nie spełnił 
warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu. 

    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych innych 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. 
Warunek opisany w pkt. 5.2.1a i 5.2.2.a SWZ odpowiednio musi być spełniony w całości przez co 
najmniej jeden podmiot trzeci.
W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych – pkt 5.2.1.b , 5.2.2.b- wykonawca 
może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę do realizacji 
których te zdolności są wymagane.
Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających  zasoby,  składa,  
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;



3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w danej 
części postępowania a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem wykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 
dotyczących dostawy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 
przez wykonawcę warunków udziału w danej części postępowania lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego 
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w danej części postępowania.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia (po wezwaniu przez 
zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni):
6.1  braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a)   zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania  z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

b)   zaświadczenie albo inny dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie  art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania  ofert  wykonawca 
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c)  odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d)  oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (złożonym z ofertą), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych w art. 108 ust. 1. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych 
w  art. 118 ustawy, przedstawienia do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 w celu 
wykazania braku podstaw wykluczenia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.a, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w 
pkt. 6.1b, lub  odpisu  albo  informacji  z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej  Ewidencji  i 
Informacji  o Działalności Gospodarczej,  o których mowa w pkt. 6.1c  –składa dokument lub dokumenty  



wystawione  w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne,
b) nie  otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 

zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on 
winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury. 

Dokumenty, o których mowa w pkt. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt. a i b, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa 
w  art.109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone 
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenia 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6.2  spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
       a)  wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 zamówień rodzajem 
odpowiadającym niniejszemu postępowaniu:
Cześć I -  dostawa routerów wraz z wdrożeniem ( lub modernizacją ) i wartością nie mniejszą niż 93 000,00 

zł brutto każde,
Część II - dostawa przełączników wraz z wdrożeniem ( lub modernizacją ) i wartością nie mniejszą niż 

170 000,00 zł brutto każde,

oraz załączenia dowodów, że zostały wykonane należycie. 
       Wykaz kontraktów winien uwzględnić zakres wykonanych zamówień  (ich przedmiot i wartość) z 
dokładną nazwą i adresem zleceniodawcy, datą wykonania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia 
warunku określonego w pkt. 5.2.1.a i 5.2.2.a.

Dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie są :
referencje i inne dokumenty wydane przez zleceniodawcę lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na etapie konfiguracji wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji  i doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz powinien zawierać imię, nazwisko, 
kwalifikacje (nazwa certyfikatu), opis doświadczenia zawodowego oraz informację o podstawie do 
dysponowania (np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło itp.) – będący podstawą spełnienia warunku określonego 
w pkt. 5.2.1.b i 5.2.2.b

Część I - Wykonawca winien dysponować co najmniej dwiema certyfikowanymi osobami posiadającymi 
wiedzę z zakresu instalacji, konfigurowania oraz zarządzania rozwiązaniami sieciowymi oferowanego 
rozwiązania oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie. Osoby te powinny posiadać co najmniej jeden z niżej 
wymienionych certyfikatów: 
- Cisco CCIE Enterprise - co najmniej jedna osoba
- Cisco CCNP Enterprise (R&S)  - co najmniej jedna osoba



Część II - Wykonawca winien dysponować co najmniej dwiema certyfikowanymi osobami posiadającymi 
wiedzę z zakresu instalacji, konfigurowania oraz zarządzania rozwiązaniami sieciowymi oferowanego 
rozwiązania oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie. Osoby te powinny posiadać co najmniej jeden z niżej 
wymienionych certyfikatów: 

   - Cisco CCIE Enterprise (R&S) - co najmniej jedna osoba
   - Cisco CCNP Enterprise (R&S)  - co najmniej jedna osoba

6.3 Wykaz przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający żąda wraz z ofertą  przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia, że 
oferowane dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego:
a) dokumentację techniczną oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi w niej 

  częściami lub punktami potwierdzającymi spełnienie wymogów równoważności opisanych w załączniku 
nr 2 do SWZ,

Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu. 

6.4 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów :
Forma przekazywanych dokumentów winna być zgodna z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452)
Ogólne zasady:
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przekazane do zamawiającego w postaci elektronicznej.
     Dokumenty w formie elektronicznej (m.in. oświadczenia wykonawcy, wykazy dostaw, wykazy osób, 
zaświadczeniaz US),przekazuje się „w oryginale” opatrzone kwalifikowanym/zaufanym/osobistym podpisem 
elektronicznymprzez upoważnionego przedstawiciela wystawcy dokumentu;
     Zaświadczenia w formie elektronicznej (plik xml z platformy) z ZUS i US należy wydrukować, wykonać 
cyfrowe 
odwzorowanie dokumentu (skan), i opatrzyć kwalifikowanym/zaufanym/osobistym podpisem 
elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy celem potwierdzenia za 
zgodność z oryginałem.
     Dokumenty wystawione w formie pisemnej (postać papierowa opatrzona własnoręcznym podpisem 
np. referencje, zaświadczenia z ZUS, US), należy wykonać cyfrowe odwzorowanie dokumentu 
(skan), i opatrzyć kwalifikowanym/zaufanym/osobistym podpisem elektronicznym przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy /podmiot trzeci celem potwierdzenia za zgodność z 
oryginałem.
      Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu (nie dot. pełnomocnictwa – 
patrz pkt 10.14c SWZ) dokonuje odpowiednio upełnomocniony przedstawiciel: wykonawcy, 
podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 
które każdego z nich dotyczą, przy użyciu kwalifikowanego/zaufanego/osobistego podpisu 
elektronicznego.
      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę – nie dotyczy przedmiotowych środków dowodowych.

6.5  Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 
gospodarczych ( konsorcja / spółki cywilne ).

Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty            pod warunkiem, 
że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania :
6.5.1 przedsiębiorcy przedłożą wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają 

poszczególni wykonawcy- art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.,



6.5.2 oferta musi być sporządzona taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  przedsiębiorców 
występujących wspólnie,

6.5.3 przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela 
pozostałych ( wyznaczyć lidera ) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy, a jego upoważnienie musi być  udokumentowane pełnomocnictwem 
podpisanym przez upełnomocnionych  przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców,

6.5.4 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą  występującym 
jako reprezentant pozostałych ( lider ),

6.5.5 oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione  w punktach: 
10.14.a i c dla każdego partnera  z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.

6.5.6  ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą   wspólną 
zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy/ów o treści jak w zał. 1a do oferty z 
zastrzeżeniem, iż warunek zapisany w:
- pkt. 5.1 winien być spełniony przez każdego wykonawcę,
- pkt. 5.2.1.a i 5.2.2.a. winien być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców,
- pkt. 5.2.1.b i 5.2.2.b może być spełniony łącznie przez wykonawców.

6.5.7 jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – 
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.6 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
        Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy wszystkie oferty i 
dokumenty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne  z wyjątkiem informacji 
 stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (wyjaśnienie wykonawcy jest 
jawne). W przypadku  zastrzeżenia  informacji należy dokumenty umieścić w oddzielnym pliku (oddzielnie 
podpisanym) nazwanym  „ tajemnica przedsiębiorstwa”. Ponadto stosowne  zastrzeżenia Wykonawca winien 
złożyć  na formularzu ofertowym. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika  z innych aktów prawnych, 
w tym m.in. z zapisu art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień   publicznych.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, 
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.

7.1 Informacje ogólne
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, 
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (pod warunkiem, że 
odbiór tak przesłanej informacji został potwierdzony przez upoważnioną osobę).

b)  Zamawiający wyznacza następujące adresy skrzynek poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami:
beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl    katarzyna.knopik@nfz-bydgoszcz.pl          
c) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”.

d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

mailto:beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl
mailto:katarzyna.knopik@nfz-bydgoszcz.pl


e) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 
150 MB.

f) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP, e-maila (ostatniej ich części- jeżeli dokument przekazywany jest w częściach).

g) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID (z miniPortalu) postępowania jako załącznik do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

7.2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez mini portal lub za pośrednictwem adresów skrzynek wskazanych w pkt. 
7.1.b. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania z miniPortalu).

b) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki, nie podlegają szyfrowaniu. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w pkt.7.1.b adresy e-mail. 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

c) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich  wątpliwości 
związanych ze SWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania za pomocą ww. 
form komunikacji. Zamawiający nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi jeżeli wniosek o wyjaśnienia 
wpłynął później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcy zadającemu pytanie, oraz bez 
ujawnienia źródła zapytania - Wykonawcom,  którzy już wcześniej ujawnili się w postępowaniu (np. 
prosząc o wyjaśnienia SWZ), i zamieści na stronie internetowej postępowania, na której udostępniona jest 
SWZ.

7.3 Zmiana warunków zamówienia.
- Zamawiający przed upływem  terminu do składania ofert może zmienić treść SWZ,
- wprowadzone zmiany przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którzy ujawnili się w postępowaniu i 
zamieści na stronie internetowej postępowania, na której udostępniona jest SWZ. Wprowadzone w ten sposób 
zmiany są wiążące przy składaniu ofert.

7.4 Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.
a) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa wart.125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu (w tym 
pełnomocnictw), lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę 
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania.

b) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt. a) aktualne na 
dzień ich złożenia.

c) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w 
art.125 ust.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu.



d) Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, lub podmiotowe 
środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, 
który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 
informacji lub dokumentów.

e) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty -  
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający za oczywistą omyłkę rachunkową przyjmie m.in.
– jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczbie jednostek miar, 

przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
– jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano ceny za części zamówienia,
– omyłkę w naliczeniu VAT, jeżeli prawidłowo podano stawkę VAT, 
– jeżeli cenę za zamówienie podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano 

zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych 
poprawek.

f) Oferta Wykonawcy, który w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu 
innych omyłek niż pisarskie i rachunkowe, a polegających na niezgodności oferty ze SWZ, nie 
powodujących istotnych zmian w treści oferty -  nie zgodzi się na poprawienie omyłki podlega 
odrzuceniu. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie 
omyłki.

g) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta w danej części zamówienia lub jej składowe, zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym 
 terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

h) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana  ocena wyjaśnień 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  do przedmiotu zamówienia.

7.5 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.5.1 Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami :
Beata Nitka, Katarzyna Knopik  tel. 52 325 28 37, 52 325 27 63 – w sprawie procedury zamówienia
                             – siedziba NFZ  w Bydgoszczy, ul. Łomżyńska 33, pok. 19,  16 
Jacek Makarewicz, Tomasz Szpulecki Tel. 52 325 28 64, 52 325 29 80, pok. Nr 141 w sprawie przedmiotu 
zamówienia 
      od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

7.5.2 Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą e-maila :
Beata Nitka ,  Katarzyna Knopik  tel. 52 325 28 37,  52 325 27 63 
beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl    katarzyna.knopik@nfz-bydgoszcz.pl 
         
8 Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9 Termin związania ofertą.
9.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa 4.12.2021 r.
9.2 Zamawiający może tylko raz, przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
9.3 Zgoda Wykonawcy wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

okresu związania ofertą.

10.  Opis sposobu przygotowania oferty i składania oferty.

mailto:beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl
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10.1 Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

10.2 Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

10.3 W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem.

10.4 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
10.5 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności (w formacie danych  w szczególności .pdf, .doc, .docx, 

.rtf, .xps, .odt ) w formie elektronicznej (elektroniczny podpis kwalifikowany, Zamawiający zaleca 
używanie bezpiecznego znacznika czasu),  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz i 
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

10.6 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej 
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać podpisane w 
jeden z ww. sposobów,  przeniesione do jednego folderu, z którego tworzy się folder .zip (skompresowane 
do jednego pliku archiwum (ZIP))  i dopiero zaszyfrowuje jako całość Aplikacją do szyfrowania. (Uwaga: 
podczas szyfrowania pliki mogą zwiększyć rozmiar). 

10.7 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

10.8 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie wskazanym w załączniku do oferty, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę.

10.9 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu.na skrzynkę ePUAP Zamawiającego (e2519etgwm/SkrytkaESP). Z uwagi na możliwe 
trudności w przekazaniu oferty za pośrednictwem ePUAP, Zamawiający zaleca wcześniejsze podjęcie 
czynności złożenia oferty.

10.10 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu.  Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej 
na miniPortalu

10.11 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.

10.12  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.13.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ - oferta winna być złożona na druku stanowiącym zał. nr 1 

do SWZ lub o tożsamej  treści.

10.14. Wraz z ofertą, każdy wykonawca przekazuje (forma: odrębnie podpisane pliki skompresowane do 
jednego pliku archiwum ZIP):

a)  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – 
art. 125 ust. 1 ustawy (wzór zał. 1a do formularza oferty), 

b) zobowiązanie podmiotu/ów udostępniającego zasoby i oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby, których 
powołuje się wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)  o niepodleganiu 
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie w jakim udostępnia 
zasoby – art. 125 ust. 1 ustawy (wzór zał. 1a do formularza oferty),

c) pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż 
wymienione w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG),  PEŁNOMOCNICTWO ORYGINAŁ w formie 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


elektronicznej (elektroniczny podpis kwalifikowany),  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy 

      lub ELEKTRONICZNA KOPIA DOKUMENTU (skan dokumentu sporządzonego w formie pisemnej) 
poświadczona przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poświadczona przez 
mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowany lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

d) w przypadku gdy wykonawcy będą występowali z ofertą wspólną - przedsiębiorcy  zobowiązani są       
przedłożyć wraz z ofertą umocowanie dla pełnomocnika oraz informację - oświadczenie przewidującą 
sposób ich  współdziałania,  zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz  sposób 
odpowiedzialności i spełnić wszystkie wymogi określone w pkt. 6.5.

e) przedmiotowe środki dowodowe (patrz pkt 6.3).

10.15 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.

11. Termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 5.11.2021 r. do godziny 10.00. 

11.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.11.2021 r. o godzinie 13.00. Przed otwarciem ofert Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na 
realizację zadania.

11.3 Otwarcie ofert jest niejawne.
11.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

11.5 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1 Cena brutto oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 
12.2 Cenę brutto PLN, która będzie stanowiła podstawę oceny oferty należy podać do dwóch miejsc 

po przecinku. 
12.3 Cena brutto PLN podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

         przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
12.4 Cena brutto PLN może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen (na każdym etapie 

postępowania).
12.5 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty ( związania ) oraz okres realizacji (wykonania) 

         zamówienia. Zaproponowane w ofercie ceny netto będą stałe w okresie obowiązywania umowy.

12.6 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między 
Zamawiającym a Wykonawcą.
-  zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
-  rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich  PLN.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  z podaniem 
znaczenia tych  kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1  oferowana cena brutto za wykonanie całości zamówienia     -   waga 60 pkt. – dot. Części I i II
Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium – 



Wartość punktowa kryterium = C min : C n x 60
C min - najniższa cena brutto PLN za całość zamówienia
C n – cena brutto PLN za całość zamówienia ocenianej oferty

Do oceny brana będzie pod uwagę wartość zamówienia brutto PLN podana w formularzu oferty– pkt. 3.1.3 i 
3.2.3  ( zał. nr 1 SWZ ).

Ceny podane w pkt. 3 formularza uwzględniają wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, m.in. 
koszt dostawy, instalacji, konfiguracji, wdrożenia, migracji danych, analizy konfiguracji, wykonania 
dokumentacji powykonawczej i gwarancji, itd. 
Ceny zawierają w sobie ewentualne oferowane upusty. 
Oferowane ceny będą stałe przez okres obowiązywania umowy.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku i wskazując stawkę podatku, która będzie miała zastosowanie zgodnie z wiedzą wykonawcy.

Dotyczy CZĘŚCI I:

13.2  Jednorodność rozwiązania – waga 12 pkt.
Zamawiający eksploatuje urządzenia sieciowe (w tym switche i routery) firmy Cisco. Dodatkowe punkty 
zostana przyznane w przypadku dostarczenia urządzeń tego samego producenta.Sposób obliczenia wartości 
punktowej kryterium:
Dodatkowe punkty zostaną przyznane w przypadku zaoferowania
- dostawa routerów firmy Cisco -  12 pkt
- dostaw routerów innego producenta – 0 pkt

13.3 Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury przez zapewnienie przedłużenia okresu gwarancji 
producenta na oferowane urządzenia – waga 10 pkt. 

Wymagana długość wsparcia dla oferowanych urządzeń wynosi min. 36 miesięcy
Wykonawca może zadeklarować dostarczenie wsparcia przez dłuższy czas. Dodatkowe punkty zostaną 
przyznane w przypadku zaoferowania

• Zaoferowanie gwarancji na 48 miesięcy – 5 pkt. 
• Zaoferowanie gwarancji 60 miesięcy (i więcej) – 10 pkt

13.4 Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury IT przez przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego 
– waga 18 pkt. 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium:
Wartość punktowa kryterium przeprowadzenia instruktażu dla dwóch lub więcej osób –18 pkt

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego instruktażu 
stanowiskowego mającego na celu transfer wiedzy i umiejętności użytkowania oferowanego rozwiązania 
przeprowadzony w formie warsztatów. 
Podczas instruktażu jego uczestnicy powinni nabyć wiedzę potrzebną do konfiguracji, rozwiązywania 
problemów oraz zarządzania przewodowymi i bezprzewodowymi sieciami przedsiębiorstw. Uczestnicy mają 
pozyskać umiejętności wdrażania zasad bezpieczeństwa w sieciach informatycznych przedsiębiorstw oraz jak 
zaprojektować oraz wykonać sieć komputerową z zastosowaniem rozwiązań takich jak SD-Access oraz SD-
WAN na poziomie profesjonalnym.



Instruktaż dla jednej osoby (lub grupy osób) nie może być krótszy niż 5 dni, ma odbyć się w siedzibie 
Zamawiającego lub ośrodku certyfikowanym przez producenta rozwiązania w czasie trwania zaoferowanej 
gwarancji, ma być prowadzony przez trenera certyfikowanego przez producenta rozwiązania, a uczestnik ma 
otrzymać materiały, certyfikat ukończenia oraz możliwość zakończenia instruktażu testem kwalifikacyjnym. 
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia vouchera.

Za najkorzystniejszą w części I zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów jako suma punktów 
z pozycji 13.1 do 13.4.

Dotyczy CZĘŚCI II:

13.5   Jednorodność rozwiązania – waga 12 pkt.
Zamawiający eksploatuje urządzenia sieciowe (w tym switche i routery) firmy Cisco. Dodatkowe punkty 
zostaną przyznane w przypadku dostarczenia urządzeń tego samego producenta.Sposób obliczenia wartości 
punktowej kryterium:
Dodatkowe punkty zostaną przyznane w przypadku zaoferowania
- dostawa przełączników firmy Cisco -  12 pkt
- dostaw przełączników innego producenta – 0 pkt

13.6 Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury przez zapewnienie przedłużenia okresu gwarancji 
producenta na oferowane urządzenia – waga 10 pkt. 

Wymagana długość wsparcia dla oferowanych urządzeń wynosi min. 36 miesięcy
Wykonawca może zadeklarować dostarczenie wsparcia przez dłuższy czas. Dodatkowe punkty zostaną 
przyznane w przypadku zaoferowania

• Zaoferowanie gwarancji na 48 miesięcy – 5 pkt. 
• Zaoferowanie gwarancji 60 miesięcy– 10 pkt

13.7 Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury IT przez przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego 
– waga 18 pkt. 

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium:
Wartość punktowa kryterium przeprowadzenia instruktażu dla jednej osoby –12 pkt
Wartość punktowa kryterium przeprowadzenia instruktażu dla dwóch lub więcej osób –18 pkt

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego instruktażu 
stanowiskowego mającego na celu transfer wiedzy i umiejętności użytkowania oferowanego rozwiązania 
przeprowadzony w formie warsztatów. 
Podczas instruktażu jego uczestnicy powinni nabyć wiedzę potrzebną do konfiguracji, rozwiązywania 
problemów oraz zarządzania przewodowymi i bezprzewodowymi sieciami przedsiębiorstw. Uczestnicy mają 
pozyskać umiejętności wdrażania zasad bezpieczeństwa w sieciach informatycznych przedsiębiorstw oraz jak 
zaprojektować oraz wykonać sieć komputerową z zastosowaniem rozwiązań takich jak SD-Access oraz SD-
WAN na poziomie profesjonalnym.
Instruktaż dla jednej osoby (lub grupy osób) nie może być krótszy niż 5 dni, ma odbyć się w siedzibie 
Zamawiającego lub ośrodku certyfikowanym przez producenta rozwiązania w czasie trwania zaoferowanej 
gwarancji, ma być prowadzony przez trenera certyfikowanego przez producenta rozwiązania, a uczestnik ma 
otrzymać materiały, certyfikat ukończenia oraz możliwość zakończenia instruktażu testem kwalifikacyjnym. 
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia vouchera.

Za najkorzystniejszą w części II zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów jako suma punktów 
z pozycji 13.1 i od 13.5 do 13.7.

Do wszystkich kryteriów:



W przypadku konieczności stosowania zaokrągleń wynikających z obliczenia punktacji Zamawiający będzie 
zaokrąglać w następujący sposób :
- trzecia cyfra po przecinku mniejsza niż pięć – zaokrąglamy w dół,
- trzecia cyfra po przecinku większa lub równa piątce – zaokrąglamy w górę.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1  Zamawiający udzieli zamówienia w danej części Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z 
postępowania, spełnia warunki  udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego i którego oferta:

     - odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych,
     - odpowiada wszystkim wymaganiom SWZ,

- uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru ofert w danej części zamówienia.
14.2  Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli oferty w 

tej części. 
14.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy 

zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć kopię umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

14.4 W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć aktualną  kopię umowę spółki.

14.5 W przypadku, gdy wartość przedmiotu niniejszego zamówienia przekroczy  dwukrotność kapitału 
zakładowego Wykonawcy posiadającego status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć kopię uchwały  zgromadzenia wspólników upoważniającą zarząd spółki 
do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (art. 230 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks 
spółek handlowych t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1526 z późn. zm.).

14.6 Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopie certyfikatów osób 
umieszczonych w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

14.7 Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie producenta 
sprzętu (lub jego przedstawiciela na terenie kraju lub UE), że dostarczane elementy sprzętowe są 
fabrycznie nowe i nieużywane w innych projektach informatycznych, pochodzą z autoryzowanego 
kanału sprzedaży producentów na rynek polski lub UE. 

14.8 Wymagania stawiane Wykonawcy.
-  wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
- Wykonawca jest zobowiązany podać numery telefonów kontaktowych, adresy skrzynek e-mail oraz inne 

informacje niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje konieczności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów.
16.1 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie w formie pisemnej (dopuszcza 

się formę elektroniczną), z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz 
danych zawartych w ofercie.

16.2 Formularz postanowień umowy stanowi załącznik  nr 3  do niniejszej SWZ.
16.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za zgodą stron  w formie aneksu, w zakresie:
16.3.1 terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości 

co do właściwego wykonania przedmiotu umowy,
16.3.2 parametrów dostawy w przypadkach :
        - obniżenia kosztu ponoszonego przez zamawiającego w okresie eksploatacji,

 - zmiany producenta (o ile nie dotyczy deklaracji z kryterium oceny ofert),
- poprawienia sprawności, wydajności przedmiotu dostawy dla Zamawiającego,



- poprawienia parametrów technicznych,
- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

16.4   Warunki zmian:
16.4.1  inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
16.4.2 uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie 

         optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług, ,
16.4.3 forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

17.2 Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie za-

mówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany 

na podstawie ustawy;
17.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (Urząd Zamówień Publicznych 

ul. Postępu 17 a     02 - 676  Warszawa), w formie  pisemnej  albo  w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. Do odwołania dołącza się:
a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu.

17.4 Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu.

17.5 Odwołanie wnosi się w terminie:
a)  5 dni  od  dnia  przekazania  informacji  o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a.
c) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia,

d) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia innych niż wyżej wymienione.

17.6 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo 
zamówień publicznych (od art. 505).
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