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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: 1070001057
Adres pocztowy: ul. Łomżyńska 33
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 85-863
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Nitka
E-mail: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 523252837/+48 523252763
Faks:  +48 523252709
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nfz-bydgoszcz.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego, zarządzanie środkami pochodzącymi z ubezpieczenia 
zdrowotnego

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa - zapewnienie wsparcia HWMA oraz SWMA producenta dla urządzeń IBM K-P OW NFZ w Bydgoszczy
Numer referencyjny: NFZ02-WAG.251.1.2023

II.1.2) Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zapewnienie wsparcia HWMA oraz SWMA producenta od 01.01.2023 roku do 31.12.2024 roku dla urządzeń 
IBM. KLAUZULA INFORMACYJNA dot przetwarzania danych osobowych przez NFZ w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia 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)● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest 
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa NFZ, z którym może się 
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Pan/Pani kontaktować w następujący sposób: ▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, 
ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESPNFZ-Centrala/SkrytkaESP▪ e-mailem:
sekretariat.gpf@nfz.gov.pl  Dalsze informacje w SWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 960 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Usługi serwisowe świadczone będą dla KP OW NFZ w lokalizacji: Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33 i Exea Data 
Center, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wsparcie HWMA i SWMA producenta sprzętu dla serwera IBM Power 9080-MME (SN: 6589A10), konsol HMC 
7042-CR8 (SN: 212E94D i 212E96D ) , biblioteki taśmowej TS4500 3584-L55 (SN: 78BA856) wraz z napędami 
(SN: 780E78B, 780E14B, 780E15B, 780E25B) , przełączników IBM SAN 24B-4 Express (Brocade 300 S/N: 
10500XH, 10500XM, 10500XZ, 10500XN) , macierzy Storwize V7000 (s/n: 7821X7R, 78220PL) wraz z półkami 
dyskowymi (s/n: 782226E, 78223KM, 7825GLV, 7825GKY). Daty skrajne 1.01.2023 - 31.12.2024
Wartość podana w pkt. II.1.5 obejmuje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień 
publicznych – do 20 % wartości zamówienia podstawowego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie kolejną osobą (trzecia lub czwarta osoba do wymaganego co 
najmniej dwuosobowego zespołu) – posiadającą wiedzę z zakresu IBM Power System i5/OS i posiadającą 
co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów: • „IBM Power Systems Enterprise Linux Technical V2” • “IBM 
Power Systems Infrastructure as a Service Technical V2” • “IBM Power Systems Solution Foundation” / Waga: 
18
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie kolejną osobą (trzecia lub czwarta osoba do wymaganego co 
najmniej dwuosobowego zespołu) – posiadającą wiedzę z zakresu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA i 
posiadającą co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów: • MIMIX V8 implementation certification, • MIMIX 
V9 implementation certification,lub wyższy / Waga: 18
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny związany z udziałem osób niepełnosprawnych przy realizacji 
zamówienia / Waga: 4
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin 14 dni dot. uruchomienia wszystkich usług i dostarczenia oprogramowania zgodnie z OPZ, wsparcie do 
31.12.2024.
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 020-053341

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Usługa - zapewnienie wsparcia HWMA oraz SWMA producenta dla urządzeń IBM K-P OW NFZ w Bydgoszczy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/03/2023

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Crede Experto Praha spolecnost s rucenim omezenum ul. Nad Kazankou 172/57, Troja, 171 
00 Praga 7, Republika Czeska
Miejscowość: PRAGA
Kod NUTS: CZ01 Praha
Państwo: Czechy
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 960 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 251 219.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53341-2023:TEXT:PL:HTML
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/,
oraz poczty elektronicznej (pod warunkiem, że odbiór tak przesłanej informacji został potwierdzony przez 
upoważnioną osobę) - szczegóły pkt 7 SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty i składania oferty pkt 10 SWZ.
Dokumenty postępowania dostępne również na stronie BIP: http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/
zamowienia- publiczne/
Zamawiający wymaga wniesienia wadium - 40 tys. zł.
Wraz z ofertą, każdy wykonawca przekazuje:
a)oświadczenie w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 
31 lipca 2014 r. i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 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 z art. 5k rozporządzenia Rady 
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,c) 
pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione 
w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG), PEŁNOMOCNICTWO ORYGINAŁ w formie elektronicznej 
(elektroniczny podpis kwalifikowany) lub ELEKTRONICZNA KOPIA DOKUMENTU (skan dokumentu 
sporządzonego w formie pisemnej) poświadczona przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub poświadczona przez mocodawcę elektronicznym podpisem kwalifikowanym d) w przypadku oferty wspólnej 
- przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą umocowanie dla pełnomocnika oraz informację 
- oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (odp.do wykazania 
spełnienia warunków),info o sposobie współdziałania i spełnić wszystkie wymogi określone w pkt. 6.4. i 
oświadczenie z z pkt. a. e) dowód wniesienia wadium – kopia przelewu lub oryginał dokumentu w formie 
elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

https://ezamowienia.gov.pl/
http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia
http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia
www.uzp.gov.pl
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.
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.
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;
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.
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.
5 Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 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) 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia,
d) 10 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.
6 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo zamówień 
publicznych (od art. 505).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

www.uzp.gov.pl
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