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Szczecin, dnia 30 czerwca 2021 r. 

Zamawiający: 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

ul. Arkońska 45 

71-470 Szczecin 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie  

odnowienia licencji ze wsparciem serwisowym i aktualizacji pakietu 

oprogramowania Veeam, użytkowanego w Zachodniopomorskim OW NFZ 
  

(kod CPV: 72260000-5) 

 
 

 

 

      Z A T W I E R D Z A M 

p.o. Dyrektor 

 Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego  

Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

Agnieszka Pietraszwska-Macheta 

     /dokument podpisany elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: WAG-II.261.1.93.2021 
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1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
 

Zamawiającym jest Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą     

w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45. 

 

2) Podstawa prawna udzielenia zamówienia. 
 

1. Do niniejszego zamówienia publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. poz. 2019  z późn. zm.), bowiem zgodnie z art. 2 ust. 1      

pkt 1 ustawy, przepisy tejże ustawy stosuje się do zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 

130 000,00 zł netto. 

2. Postępowanie oznaczone zostało numerem: WAG-II.261.1.93.2021 i wykonawcy we wszelkiej 

korespondencji z Zamawiającym winni powoływać się na ww. numer. 

 

3) Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Odnowienie licencji i przedłużenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania Veeam Backup Enterprise (aktualizacja pakietu oprogramowania). 
 

Kalkulację cenową należy przedstawić według poniższej specyfikacji:  

wznowienie licencji Veeam Backup Enterprise (VMware) na okres od dnia 23 lipca 2021 r. do dnia 22 lipca 

2022 r. dla 10. gniazd procesorów.  
 

10 sockets  *V-VBRENT-VS-P01AR-00 
 

W ramach wykupionego odnowienia licencji aktywowane zostanie wsparcie techniczne producenta 

oprogramowania, tj. firmy Veeam. 

Warunki wsparcia producenta: 

1) standard – wsparcie dostępne przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00,  

2) 24-godzinny dostęp do bazy wiedzy www.veeam.com,  

3) elektroniczne składanie zapytań, uaktualnienie używanego oprogramowania. 

 

4) Termin wykonania zamówienia.  
 

Zamawiający wymaga realizowania przedmiotu umowy w okresie od dnia 23 lipca 2021 r. do dnia 22 lipca 

2022 r. 

 

5) Informacja o sposobie porozumiewania się w sprawie przedmiotu zamówienia. 
 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się pisemnie lub drogą elektroniczną. 

2. Adres kontaktowy - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,                 

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin, adres e-mailowy: it@nfz-szczecin.pl 

 

6) Opis sposobu przygotowywania oraz termin złożenia oferty. 
 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 8 lipca 2021 r. w formie pisemnej (Punkt kancelaryjny na Sali Obsługi 

Klientów w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, stanowisko nr 10) lub 

elektronicznej na adres: it@nfz-szczecin.pl, zgodnie z załączonym do niniejszego Zaproszenia wzorem 

Formularza oferty. 
 

 

W przypadku formy pisemnej, ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która będzie opieczętowana 

pieczątką nagłówkową firmy i zaadresowana: 
 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia     

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45 

oraz będzie posiadała następujące oznaczenie: 

„Veeam - odnowienie licencji ze wsparciem serwisowym 

Nr postępowania WAG-II.261.1.93.2021 

Nie otwierać - przekazać do Wydziału Informatyki” 
 

 

 

 

mailto:it@nfz-szczecin.pl
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Oferta cenowa winna zawierać : 

1. wartość brutto za przedmiot zamówienia (PLN), 

2. stawkę podatku VAT, 

3. termin płatności: nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

Zamawiający wymaga, aby osoba podpisująca ofertę legitymowała się pełnomocnictwem do jej 

podpisania, na co złoży stosowny dokument. 

 

Złożona oferta uwzględniać będzie wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 

 

7) Informacja dotycząca sposobu wyboru oferty. 
 

Zachodniopomorski OW NFZ zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą, 

tj. ofertę z najniższą ceną na wykonanie przedmiotu zamówienia i informacja ta zostanie przekazana 

wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.  

 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 

UMOWA  
zawarta w dniu …………….. 2021 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 
Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie (02-528) przy ul. Rakowieckiej 26/30, 

reprezentowanym przez: 
 

Filipa Nowaka – pełniącego obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w imieniu którego 

działa pełnomocnik: 
 

……………………………… - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45  
 

NIP  851 28 86 821 

REGON  015817985-00096 
 

zwanym dalej Zamawiającym 
 

a 
 

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

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

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług  

w zakresie odnowienia licencji maintenance na wsparcie techniczne oraz aktualizację 

oprogramowania backupowego Veeam dla 10. gniazd procesorów, dla użytkowanego przez   

Zamawiającego   oprogramowania   Veeam   Backup   Enterprise   (10   sockets  

*V-VBRENT-VS-P01AR-00). 

2. Okres wznowienia licencji Veeam Backup Enterprise (Vmware) obejmuje czas od dnia  

23 lipca 2021 r. do dnia 22 lipca 2022 r. 

3. W ramach wykupionego odnowienia licencji aktywowane zostanie wsparcie techniczne 

producenta oprogramowania, tj. firmy Veeam. 

4. Warunki wsparcia producenta są następujące: 

1) wsparcie standard, tzn. wsparcie dostępne przez 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 

20.00, 

2) 24-godzinny dostęp do bazy wiedzy www.veeam.com, 

3) elektroniczne składanie zapytań, uaktualnianie użytkowanego oprogramowania. 

5. Zamawiający zapewnia, że posiada niezbędne uprawnienia do korzystania z ww. 

oprogramowania, pozwalające na świadczenie przez Wykonawcę usług wskazanych  

w ust.1. 

6. Do niniejszej umowy dołączono: 

1) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w zakresie odnowienia licencji maintenance na 

wsparcie oraz aktualizację oprogramowania backupowego Veeam dla 10. gniazd procesorów z 

dnia 30 czerwca 2021 r, 

2) ofertę Wykonawcy z dnia ……………. 2021 r. 
 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie (płatność jednorazowa z 

góry) za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, w wysokości ……………. 

zł brutto (słownie: ……………………………), w tym należny 23% podatek od towarów i usług 

VAT. 

 

http://www.veeam.com/
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2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, 

przelewem na jego rachunek bankowy w …………………………………………………., w 

terminie 14. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. W razie zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

4. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dokonane przez Wykonawcę 

powiadomienie o fakcie odnowienia licencji przedmiotowego oprogramowania dla 

Zamawiającego, przysłane na adres: it@nfz-szczecin.pl 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca poda na fakturze następujące dane dotyczące Zamawiającego: 
 

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia 

ul. Rakowiecka 26/30  

02-528 Warszawa 

NIP     107-00-01-057 
 

                           Odbiorca/Płatnik: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia  

ul. Arkońska 45    71-470 Szczecin 
 

przesyłając fakturę na adres Zamawiającego: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45. 
 

§ 3 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7.  dni od daty stwierdzenia nienależytego jej 

wykonania lub wykonania w sposób sprzeczny z ofertą. 
 

§ 4 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  

z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

2) w wysokości 0,1% wartości umownej brutto za nierozpoczęcie w terminie przedmiotu umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 

umownej brutto, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego. 
 

§ 5 

Koordynatorem realizacji postanowień umowy będzie: 

1) z ramienia Zamawiającego: Tadeusz Kokotowski, tel. 91 425 11 10 lub +48 697 337 589,  

e-mail: tadeusz.kokotowski@nfz-szczecin.pl, 
2) z   ramienia   Wykonawcy:   ………………….,   tel.   +   48 ………………….,   e-mail: 

……………………………….. 
 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 
 

§ 8 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień umowy, Strony 

będą starały się rozstrzygnąć polubownie. 

mailto:tadeusz.kokotowski@nfz-szczecin.pl
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2. W przypadku, jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże się niemożliwe, zostanie 

on poddany pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego  

z siedzibą w Szczecinie. 

§ 9 

Do niniejszego zamówienia nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, z późn. zm.), na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. 
 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

  

 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 ………………………………….   ………………………………… 
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