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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118403-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Serwery komputerowe
2016/S 068-118403

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Głogowska 37
Punkt kontaktowy: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Osoba do kontaktów: Maciej Romaniuk
45-315 Opole
POLSKA
Tel.:  +48 774020147
E-mail: maciej.romaniuk@nfz-opole.pl 
Faks:  +48 774020101
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.nfz-opole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją
i implementacją środowiska oraz przebudowa sieci LAN na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:maciej.romaniuk@nfz-opole.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Opolski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole.
Kod NUTS PL522

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej
wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją środowiska oraz przebudowa sieci LAN na potrzeby Opolskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na 2 zadania (części) z dopuszczeniem składania ofert
częściowych:
Zadanie nr 1
Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i
implementacją środowiska na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, obejmująca:
1) rozbudowę posiadanego serwera HP BL870c i2 o dodatkowe moduły pamięci RAM 16GB (2x8GB) – pamięć
DDR3 R-DIMM w ilości 8 sztuk zgodnie z zapisem w pkt 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
2) dostarczenie serwera produkcyjnego zgodnie z zapisem w pkt 2 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia,
3) dostarczenie 2 sztuk serwerów kasetowych do środowiska wirtualizacyjnego zgodnie z zapisem w pkt 3
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
4) dostarczenie 2 szt. licencji bezterminowych niezbędnych do backupu danych na tasiemki biblioteki taśmowej
zgodnie z zapisem w pkt 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
5) dostarczenie 2 szt. licencji bezterminowych do środowiska wirtualizacyjnego zgodnie z zapisem w pkt 5
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
6) wykonanie usług wdrożeniowych i implementacyjnych zgodnie z zapisem w pkt 6 szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia,
7) zabezpieczenie wsparcia serwisowego i gwarancji zgodnie z zapisem w pkt 7 szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia dla zadania nr 1 określa projekt
umowy, stanowiący załącznik nr 3a do Specyfikacji.
Zadanie nr 2
Przebudowa sieci LAN dla podniesienia bezpieczeństwa i niezawodności, obejmująca:
1) dostarczenie 8 szt przełączników dostępowych zgodnie z zapisem w pkt 1 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia,
2) doposażenie obecnie wykorzystywanego Switcha\Routera HP 7500 o 2 szt. moduły 7500 8-port 10GbE
XFP Extended Module oraz dostarczenie 8 szt. Wkładek X130 10G XFP LC SR Transceiver potrzebnych do
zestawienia połączeń między switchami dostępowymi a switchem/routerem zgodnie z pkt 2 szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia,
3) dostarczenie 1 szt. Licencji bezterminowej na moduł obsługujący 802.1x do obecnie wykorzystywanego
systemu do zarządzania i monitorowania sieci IMC zgodnie z zapisem pkt 3 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia,
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4) wykonanie usług wdrożeniowych i implementacyjnych zgodnie z zapisem w pkt 4 szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia,
5) zabezpieczenie wsparcia serwisowego i gwarancji zgodnie z zapisem w pkt 5 szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 stanowi załącznik nr 1b do Specyfikacji.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia dla zadania nr 2 określa projekt
umowy, stanowiący załącznik nr 3b do Specyfikacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48822000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 56 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i
implementacją środowiska na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
1) Krótki opis

Zadanie nr 1
Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i
implementacją środowiska na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, obejmująca:
1) rozbudowę posiadanego serwera HP BL870c i2 o dodatkowe moduły pamięci RAM 16GB (2x8GB) – pamięć
DDR3 R-DIMM w ilości 8 sztuk zgodnie z zapisem w pkt 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
2) dostarczenie serwera produkcyjnego zgodnie z zapisem w pkt 2 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia,
3) dostarczenie 2 sztuk serwerów kasetowych do środowiska wirtualizacyjnego zgodnie z zapisem w pkt 3
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
4) dostarczenie 2 szt. licencji bezterminowych niezbędnych do backupu danych na tasiemki biblioteki taśmowej
zgodnie z zapisem w pkt 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
5) dostarczenie 2 szt. licencji bezterminowych do środowiska wirtualizacyjnego zgodnie z zapisem w pkt 5
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
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6) wykonanie usług wdrożeniowych i implementacyjnych zgodnie z zapisem w pkt 6 szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia,
7) zabezpieczenie wsparcia serwisowego i gwarancji zgodnie z zapisem w pkt 7 szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia dla zadania nr 1 określa projekt
umowy, stanowiący załącznik nr 3a do Specyfikacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48822000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Przebudowa sieci LAN dla podniesienia bezpieczeństwa i niezawodności
1) Krótki opis

Przebudowa sieci LAN dla podniesienia bezpieczeństwa i niezawodności, obejmująca:
1) dostarczenie 8 szt przełączników dostępowych zgodnie z zapisem w pkt 1 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia,
2) doposażenie obecnie wykorzystywanego Switcha\Routera HP 7500 o 2 szt. moduły 7500 8-port 10GbE
XFP Extended Module oraz dostarczenie 8 szt. Wkładek X130 10G XFP LC SR Transceiver potrzebnych do
zestawienia połączeń między switchami dostępowymi a switchem/routerem zgodnie z pkt 2 szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia,
3) dostarczenie 1 szt. Licencji bezterminowej na moduł obsługujący 802.1x do obecnie wykorzystywanego
systemu do zarządzania i monitorowania sieci IMC zgodnie z zapisem pkt 3 szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia,
4) wykonanie usług wdrożeniowych i implementacyjnych zgodnie z zapisem w pkt 4 szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia,
5) zabezpieczenie wsparcia serwisowego i gwarancji zgodnie z zapisem w pkt 5 szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 stanowi załącznik nr 1b do Specyfikacji.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia dla zadania nr 2 określa projekt
umowy, stanowiący załącznik nr 3b do Specyfikacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48822000, 32420000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu, wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert.
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2. Wadium musi być wniesione w wysokości
— zadanie nr 1 – 16 000 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych),
— zadanie nr 2 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy dołączyć w oryginale do oferty.
5. Jako termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie
Zamawiającego.
6. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust 1, 1a i 2 ustawy.
7. Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 5
oraz ust. 4a ustawy.
Dowodem wniesienia wadium będzie:
1) pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego, na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu: 72 1130 1219 0026 3000 1220 0006,
potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek przed upływem terminu wnoszenia wadium,
2) dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).
Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne
zobowiązanie podmiotu udzielającego, do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki i zasady płatności określono we wzorze umowy dla każdego z zadań.
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za
dostarczony i odebrany przedmiot zamówienia.
2. Faktura musi zawierać następujące dane:
Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP:
1070001057
Odbiorca i płatnik: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu, ul.
Głogowska 37, 45-315 Opole, NIP 7542776717
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na wskazane przez Wykonawcę na fakturze konto bankowe,
w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę dokonania
płatności wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
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III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 4 do
Specyfikacji.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do Specyfikacji.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zadanie nr 1
— Wykonawcy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),
— Wykonawcy wykażą się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 650 000 PLN (słownie: sześćset
pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 2
— Wykonawcy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
mniejszej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
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— Wykonawcy wykażą się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN (słownie: czterysta
tysięcy złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Dla zadania nr 1
— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 300
000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
— opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 650 000 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
dla zadania nr 2
— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 200
000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
— opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawcy zobowiązani są wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
dla zadania nr 1
— 2 zamówień, polegających na dostawie serwerów typu BLADE na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych) każde,
dla zadania nr 2
— 2 zamówień, polegających na dostawie przełączników sieciowych na kwotę nie mniejszą niż 350 000 PLN
(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, głównych dostaw odpowiadających
przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane
należycie lub są wykonywane należycie.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
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IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 94
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 6

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
2/30/WI/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.5.2016 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 18.5.2016 - 12:30
Miejscowość:
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, II piętro – sala
konferencyjna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
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VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w formie
pisemnej.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Kwestie dotyczące odwołań reguluje dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.4.2016

http://www.uzp.gov.pl

