
 

 

1 

- Z A M A W I A J Ą C Y - 

 
 

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 
WARMIŃSKO – MAZURSKI 
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 

W  OLSZTYNIE 
www.nfz-olsztyn.pl 

przetargi@nfz-olsztyn.pl 
 

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16 

 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę:   
 

Asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego  

serwery i5 – Enforcive Enterprise Security 

 
znak sprawy: WAG-ZP.261.1.194.2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nfz-olsztyn.pl/
mailto:przetargi@nfz-olsztyn.pl


 

 

2 

DZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

  

Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko - Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie  

ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn 

telefon: (089) 678 74 92, fax: (089) 533 91 74 

Godziny pracy: 800-1600 od poniedziałku do piątku 

 

Adres strony internetowej: www.nfz-olsztyn.pl  

 

 

 

DZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

 

 

DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania 

zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security. Zamawiający posiada licencję na 

oprogramowanie zabezpieczające serwery bazodanowe - Enforcive Enterprise Security wraz 

z dodatkowymi modułami: Policy Compliance Manager, Data Provider, Compliance Accelerator 

Package, Packet Filtering(Firewall) na następujące serwery: 

  - IBM- 9117 - MMD (5 CPU,s) SN066D6F7 

  - IBM- 9117 - MMB (7 CPU’s) SN658AE50 

      Na w/w oprogramowanie zamawiający posiada wsparcie techniczne do dnia 31.12.2018. 

2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca dokona przeniesienia licencji z serwera 

SN066D6F7 na serwer 8286-41A-SN787D0BX, który posiada również 5 aktywnych procesorów oraz 

przedłuży wsparcie producenta na obydwa serwery (SN658AE50 i SN787D0BX) do dnia 31.12.2019 r. 

Ponadto Wykonawca przeprowadzi aktualizację oprogramowania do najnowszej wspieranej na 

systemie operacyjnym Zamawiającego wersji, a w razie konieczności reinstalację i konfigurację. 

Zamawiający oczekuje dostarczenia nowych aktualnych certyfikatów wsparcia technicznego. 

W ramach świadczenia wsparcia Wykonawca zapewni dla oprogramowania Enforcive Enterprise 

Security: 

• możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz wszelkie powstałe poprawki  

         oferowane przez producenta (software maintenance), 

• zdalną pomoc inżyniera przy zmianie konfiguracji i rozwiązywaniu pojawiających się problemów 

         z oprogramowaniem, 

• możliwość korzystania z internetowego Systemu Wspierania Klienta Enforcive,  

• udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy zgłaszaniu awarii serwisowych, tak aby jak najskuteczniej  

         przeprowadzać czynności naprawcze. 

http://www.nfz-olsztyn.pl/
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3. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia wsparcia w siedzibie Zamawiającego w postaci 10 

osobodni konsultacji w ramach, których może być realizowany następujący zakres usług: 

• świadczenie wsparcia technicznego w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ w zakresie w/w   

  oprogramowania, 

• przeprowadzanie instruktarzu w zakresie w/w oprogramowania, 

• strojenie (tuning) systemów, na których jest zainstalowane w/w oprogramowanie, tak aby systemy  

   działały wydajnie, 

• konsultacje merytoryczne i pomoc w zakresie wykorzystania funkcjonalności w/w oprogramowania  

   do zabezpieczenia danych przechowywanych na serwerze, 

•  instalacja niezbędnych poprawek (PTF), 

• realizację przez konsultanta innych prac zleconych przez Oddział w zakresie zastosowania w/w  

   oprogramowania. 

 Na bieżąco, pracownik Zamawiającego, wskazany w umowie jako osoba nadzorująca jej realizację 

 będzie zgłaszał drogą e – mail potrzebę przybycia konsultanta.  

 Jeden dzień asysty, to jeden ośmiogodzinny pobyt konsultanta w siedzibie Zamawiającego w godzinach    

 pracy (8.00 – 16.00). 

4. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji 

zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2018 poz. 917 ze zm.). 

5.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze   

 umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

6.  Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48000000-8. 

7.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7   

 ustawy PZP. 

 
 
DZIAŁ IV. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
 
DZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu 

i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 1 usługę, która 

odpowiada rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polega na świadczeniu asysty technicznej dla 

oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security przez okres min. 12 

miesięcy. 

1.2. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

1.2.1. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach lub sytuacji 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. 
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1.2.2. Zamawiający  ocenia,  czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne  

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP. 

1.2.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w pkt. 1.3.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1.2.3.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

1.2.3.2. zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej części zamówienia, jeżeli   

 wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. pkt. 1.1. 

1.3. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  brak  podstaw  do  wykluczenia  wskazanych w Załączniku 

nr 4 do SIWZ. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy. 

1.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

1.5. Wykonawca, który  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14  oraz  16–20 ustawy 

PZP,  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 
 
 
DZIAŁ VI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ oraz oświadczenie 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ, a także 

oświadczenie w zakresie art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których 

mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ 

dotyczące tych podmiotów. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 



 

 

5 

5.1. Wykaz usług 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 - przy  czym  dowodami, o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi 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 tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

 - w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. 

5.2. Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej, jeżeli 

Wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej. 

6. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Do  przeliczenia  na  PLN  wartości  wskazanej  w  dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 

przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 10. Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 11. W  zakresie  nie  uregulowanym  SIWZ,  zastosowanie  mają  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 

 

DZIAŁ VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW,   
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 

 
 

1. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy mogą 

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

i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia 

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

wyłącznie formę pisemną. 

2. Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku,    

  zawiadomienia oraz informacji przekazanej faksem lub drogą elektroniczną. 
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3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

         – w kwestiach formalnych – Robert Gąska, e-mail: przetargi@nfz-olsztyn.pl  

         – w kwestiach merytorycznych – Paweł Tetych, e-mail: przetargi@nfz-olsztyn.pl 

4. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj. do 10.12.2018 roku). 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 

Zamawiającego zapytania. 
 

DZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

  
 
DZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
 

DZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1.  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

 wypełniony druk oferta sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną 

cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 

postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

 oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

mailto:przetargi@nfz-olsztyn.pl
mailto:przetargi@nfz-olsztyn.pl
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8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 

jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 

sposób: 

Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie 

ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn 
 

 „Oferta w postępowaniu na usługę: Asysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego  

serwery i5 – Enforcive Enterprise Security, znak sprawy: WAG-ZP.261.1.194.2018”  
 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14.12.2018 o godz. 10.15."  
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 

z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w  oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

13. 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 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 

90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 

z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 

pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze 

złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące 

treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert 
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w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują 

negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia 

ofert. 

 
DZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żołnierskiej 16 w Olsztynie – pok. 111 do 

dnia 14.12.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 

X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 111, w dniu 14.12.2018 r., o godzinie 1015. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.nfz-olsztyn.pl informacje 

dotyczące: 

  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

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

 
DZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w druku oferta sporządzonym wg 

wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 

SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest 

zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

7. Płatność za wykonane zamówienie będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,   

 w terminie 21 dni od daty wystawienia prawidłowo sporządzonej faktury. 

8. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

 Nabywca: 

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa 

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa 

 NIP  1070001057 
 

 Odbiorca i płatnik dowodu: 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Olsztyn 

 ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn 
 

http://www.nfz-olsztyn.pl/
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DZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Kryteria oceny ofert i ich wagi: 

L.p. Opis kryterium Waga 
Maksymalna liczna punktów jaką 

można uzyskać za dane kryterium 

1 Cena 60,00 % 60,00  

2 Dodatkowa bezpłatna asysta techniczna  40,00 % 40,00 

Suma 100,00 % 100,00 

 
     2. Sposób obliczania wartości punktowej: 

1) kryterium Nr 1 jest wyliczane wg wzoru: 

Wartość punktowa = R 
nc

c min
 x 100 

R   – ranga (waga) 

c min – cena minimalna 

cn   – cena oferowana - oferta oceniana 

Do porównania ofert Zamawiający będzie brał całkowitą wartość oferty brutto. 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów dostępną w tym kryterium. 
 

2) kryterium Nr 2 będzie wyliczane wg wzoru: 

    Wartość punktowa = R 
maxg

g
 x 100 

                                   
                                            R     – ranga (waga) 

                      g      – oferowany okres dodatkowej bezpłatnej asysty w miesiącach - oferta oceniana 

                      g max – najdłuższy okres dodatkowej bezpłatnej asysty w miesiącach 

            Oferta z najdłuższym okresem dodatkowej bezpłatnej asysty technicznej otrzyma maksymalną 
liczbę punktów dostępną w tym kryterium. Oferowany okres dodatkowej bezpłatnej asysty 
technicznej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Wskazywany w ofertach okres dodatkowej 
bezpłatnej asysty technicznej musi być wyrażony w miesiącach i może przyjmować wartości liczb 
całkowitych od 0 do 12 (włącznie z tymi liczbami). Jeśli Wykonawca poda dłuższy okres 
świadczenia dodatkowej bezpłatnej asysty technicznej, wtedy do obliczeń zostanie przyjęty okres 
12 miesięcy. Świadczenie dodatkowej bezpłatnej asysty technicznej będzie odbywać się na tych 
samych warunkach co podstawowej asysty technicznej opisanej w rozdz. III. 1 niniejszej SIWZ. 

 
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W przypadku gdy cena całkowita 
oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  
z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się 
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 
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4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP i w SIWZ oraz zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

 
DZIAŁ XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych osobowych 
przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 
działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia Dyrektor Oddziału 
Wojewódzkiego, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn, tel. 89 678 74 14; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ: 
IOD@nfz-olsztyn.pl, tel. 89 678 75 70; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 138o 
ustawy PZP; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 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; 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy 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; 

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 
a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy*; 
c)  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**; 
d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

 uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO; 
9)  Wykonawcy nie przysługuje: 

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

 podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników,  

 

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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DZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ   
     DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                 
     W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt.1). W przypadku gdy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający przewiduje 

możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni (art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a). 

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub 

więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

może żądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania 

umowy o zamówienie publiczne (art. 23 ust. 4). 

4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy. 
 
 
 
DZIAŁ XVI.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
 
DZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  

        WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  
        ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO  
        WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY   
        ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA   
        TAKICH WARUNKACH 

 

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 

do SIWZ. 
 
 
 
DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH    

    WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 

poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 
 
DZIAŁ XIX.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29    

      UST. 3A I UST. 4 USTAWY PZP 
 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy PZP.  
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DZIAŁ XX. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ   
      ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Poczta elektroniczna: przetargi@nfz-olsztyn.pl  

2. Strona internetowa Zamawiającego: www.nfz-olsztyn.pl  

 

 
DZIAŁ XXI.  UMOWA RAMOWA 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

 
DZIAŁ XXII.  OFERTY WARIANTOWE 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się. 

 

 
DZIAŁ XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 
 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 
 
DZIAŁ XXIIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 
 
DZIAŁ XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 
 
 
 
 
 

Załączniki :  
 

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - DRUK OFERTA  

- ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

- ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

- ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE Z ART. 25A UST.1 USTAWY PZP (PODSTAWY WYKLUCZENIA) 

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE Z ART. 25A UST.1 USTAWY PZP (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) 

- ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY 

- ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 13 LUB ART. 14 RODO 
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