SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j DzU. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o kartę mikroprocesorową i integracja
z systemem zarządzania tożsamością i system SSO wraz z dostarczeniem odnowienia wsparcia
technicznego producenta do posiadanych przez Lubelski OW NFZ licencji Novell do systemu
zarządzania tożsamością i systemu SSO.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do specyfikacji.
4. Termin wykonania zamówienia
Etap I Dostarczenie Maintenance na posiadane oprogramowanie – do 20 dni od daty podpisania
umowy jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2012r.
Etap II Dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu uwierzytelniania
użytkowników w oparciu o kartę mikroprocesorową wraz z dostawą czytników i kart
– do 20 stycznia 2013 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie (w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych uwzględniane będą również zamówienia wykonywane) w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) zamówień polegających na dostawie systemu
uwierzytelniania użytkowników w oparciu o kartę mikroprocesorową oraz świadczeniu
usług wsparcia technicznego producenta licencji Novell o wartości nie mniejszej niż
100 000,00 złotych brutto.
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) zamówień, z dokumentami
potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do specyfikacji.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Wykonawcę osobami
posiadającymi następujące doświadczenie oraz kwalifikacje:
minimum 1 osobą w charakterze Architekta rozwiązania, która:

- posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów Zarządzania Tożsamością
potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach o wartości powyżej 80 000,00 zł brutto
każdy, obejmujących wdrożenie systemu uwierzytelniania użytkowników;
- posiada certyfikat „Identity and Security Advanced Technical Specialist” lub równoważny
potwierdzający wiedzę z zakresu systemów Zarządzania tożsamością i Jednokrotnego logowania;
- posiada certyfikat ITIL Foundation lub wyższy poświadczający znajomość zagadnień ITIL i
podejścia procesowego opisywanego przez ten kodeks postępowania lub posiada certyfikat audytora
wewnętrznego systemu ISO 20000
- posiada co najmniej certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji wg. PN/ISO 27001;
- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów Zarządzania
Tożsamością i Jednokrotnego Logowania.
minimum 1 osobą w charakterze Inżyniera projektu, która:
- posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów Zarządzania Tożsamością
potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach o wartości powyżej 80 000,00 zł brutto
każdy, obejmujących wdrożenie systemu uwierzytelniania użytkowników;
- posiada certyfikat „Identity and Security Advanced Technical Specialist” lub równoważny
potwierdzający wiedzę z zakresu systemów Zarządzania tożsamością i Jednokrotnego logowania;
- posiada certyfikat ITIL Foundation lub wyższy poświadczający znajomość zagadnień ITIL i
podejścia procesowego opisywanego przez ten kodeks
- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów Zarządzania
Tożsamością.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów
i oświadczeń załączonych do oferty metodą spełnia-nie spełnia.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt 5.1.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1 - 1.4 muszą zostać spełnione przez wykonawców
łącznie zaś brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, musi
zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
5. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do
badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną
wykluczeni z postępowania.

W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Oferent musi załączyć do oferty
dokumenty określone w rozdziale 6.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. Ustawy.
1) Wykaz oświadczeń i dokumentów:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy.
b. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych według załącznika nr 2 do specyfikacji.
c. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych według załącznika nr 3 do specyfikacji.
d. Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych) zamówień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, określonego w rozdziale 5.1.2, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji
e. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji.
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 1 lit. a) składa dokument wystawiony w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 1) zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
c) Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów określone w pkt 1) stosuje się
odpowiednio.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do
oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w
oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Wymagane oświadczenia
lub dokumenty składa osobno każdy z Wykonawców, z zastrzeżeniem że warunki udziału w
postępowaniu określone w pkt 5.1.2 i 5.1.3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub
warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie
kserowanego dokumentu. Poświadczenie ”za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone
czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Każdy z Wykonawców poświadcza
”za zgodność z oryginałem” dokumenty, które go dotyczą.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
zamawiającego.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.
2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Jolanta Pietrasińska,
tel. 53-105-11, fax 53-105-28, e-mail: jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.nfz-lublin.pl
Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem
zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.
4. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Termin związania ofertą.
Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę
sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
2) Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu wykonawcy, uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę
umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku składania oferty wspólnej - przez
pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną.
Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
3) Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
a. Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1,
b. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
d. wykaz wykonanych zamówień, zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji wraz dokumentami
potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
e. Formularz kosztorysu ofertowego zgodnie załącznikiem nr 5.
f. Szczegółowy opis przedmiotu oferty – opracowanie własne oferenta zawierające:
- opis oferowanego systemu uwierzytelniania użytkowników
4) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej: Lubelski Oddział Wojewódzki
NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin oraz posiadającej następujące oznaczenie „ Oferta na Zakup
systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o kartę mikroprocesorową i integracja z
systemem zarządzania tożsamością i system SSO posiadanym przez Lubelski OW NFZ wraz z
dostarczeniem odnowienia wsparcia technicznego producenta do posiadanych licencji Novell do
systemu zarządzania tożsamością i systemu SSO.”, nie otwierać przed 28.11.2012 r. godz. 14.15”.

Kopertę należy opatrzyć pieczęcią firmową wykonawcy lub nazwą, adresem, numerami telefonu
i faksu wykonawcy.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty winny wpłynąć do siedziby Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Szkolna 16,
20-124, Lublin, pokój nr 20 w terminie do dnia 28.11.2012 r. do godziny 14.00. Decyduje data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym
fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej, pokój nr 205,
w dniu 28.11.2012 r. o godzinie 14.15.
11. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Oferent określi cenę za całość zamówienia zgodnie z formularzem kosztorysu ofertowego
stanowiącym załączniki nr 5
2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez oferenta
(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Cena – 100%
Liczba punktów dla kryterium ceny obliczona zostanie wg wzoru:
cena oferty najkorzystniejszej/cena oferty rozpatrywanej x 100.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego w piśmie informującym o wyborze oferty.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. 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
Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy – Załącznik nr 8, stanowiący jej integralną część.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
17. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

18. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
20. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
21. Informacja dotycząca walut obcych
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
22. Informacja dotycząca kosztów postępowania
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
23. Podwykonawcy
Zamawiający prosi o wskazanie części zamówienia, którą oferent zamierza powierzyć
podwykonawcom.
Podpisy członków komisji przetargowej:
1. Joanna Klimkowska .....................................................
2. Mariusz Skrzypek .........................................................
3. Robert Szostakiewicz ...................................................
4. Karolina Paluch ...........................................................
5. Jolanta Pietrasińska ......................................................

ZATWIERDZAM

...............................................

Załącznik nr 1
OFERTA
z dnia .............................
Dane oferenta:
nazwa.....................................................................................................................................
siedziba..................................................................................................................................
nr telefonu .................................................................., nr faxu ............................................
internet: http:// ................................................. e-mail .........................................................
REGON....................................
Do: Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin
Oferujemy realizację zamówienia dotyczącego - Oferta na Zakup systemu uwierzytelniania
użytkowników w oparciu o kartę mikroprocesorową i integracja z systemem zarządzania
tożsamością i system SSO posiadanym przez Lubelski OW NFZ wraz z dostarczeniem odnowienia
wsparcia technicznego producenta do posiadanych licencji Novell do systemu zarządzania
tożsamością i systemu SSO zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za kwotę:
brutto ........................................................................... zł.
(słownie ...............................................................................................................)
w tym kwota netto wynosi ......................................... zł
(słownie ...............................................................................................................)
podatek VAT w wysokości .............................................. zł
(słownie ...............................................................................................................)
1. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu oferty stanowi załącznik nr .............. .
2. Zamówienie wykonamy w terminie do .................................................... .
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania
ofert.
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
5. w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:
............................................................................................................................................
(imię nazwisko, stanowisko)
7. Oświadczamy, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 21 dniowy termin płatności.
8. Wskazanie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
...............................................................................................................................................................
Podpisano
(upoważniony przedstawiciel oferenta)

Załącznik nr 2
...................., dnia ..........................
...........................................
nazwa i adres oferenta
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/2012 oświadczam,
że firma, którą reprezentuję spełnia warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...............................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/2012.

..............................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta
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Załącznik nr 4
...........................................
nazwa i adres oferenta

Wykaz wykonanych zamówień
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień polegających na dostawie
systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu kartę mikroprocesorową oraz świadczeniu usług
wsparcia technicznego producenta licencji Novell o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych
brutto.
Przedmiot
zamówienia

Wartość
zamówienia

czas realizacji (należy
podać daty)
początek
Koniec

nazwa i adres Zamawiającego

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. zamówień .................... sztuk.

Podpisano
(upoważniony przedstawiciel oferenta)
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Załącznik nr 5

...........................................
nazwa i adres oferenta
Formularz kosztorysu ofertowego
Lp.
1

2
3
4

5
6
7

Nazwa
Systemu uwierzytelniania
użytkowników w oparciu o kartę
mikroprocesorową i integracja z
systemem zarządzania tożsamością
i system SSO posiadanym przez
Lubelski OW NFZ
Novell Identity Manager Advanced
Edition 1-User 1-Year Standard
Maintenance
Novell Identity Manager
Integration Module for Database 1User 1-Year Standard Maintenance
Novell Identity Manager
Integration Module for Linux and
Unix 1-User 1-Year Standard
Maintenance
Novell Identity Manager
Integration Module for Scripting 1User 1-Year Standard Maintenance
SecureLogin 1-User 1-Year
Standard Maintenance
Wsparcie dla pakietu
polonizacyjnego
RAZEM

Kod
produktu

Ilość Gwarancja *

Wartość
netto

Wartość
brutto

1

877-007300

250

n/d

877-001704

250

n/d

877-001736

250

n/d

877-001784

250

n/d

877-001892

250

n/d

n/d

n/d

Razem wartość całkowita brutto słownie:
..............................................................................................................................................................
Podpisano
(upoważniony przedstawiciel oferenta)

* w kolumnie gwarancja proszę podać długość gwarancji w miesiącach oraz czyja to jest gwarancja – producenta lub
dostawcy
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Załącznik nr 6
...........................................
nazwa i adres oferenta
Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyły
w wykonywaniu zamówienia *
Oświadczam, iż następujące osoba, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniają
wymagane przez Zamawiającego warunek wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale
5.1.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Imię i nazwisko
.................................................................................................................................................................
w roli Architekta rozwiązania.
2. Imię i nazwisko
.................................................................................................................................................................
w roli Inżyniera projektu.
W załączeniu kserokopie wymaganych przez Zamawiającego Certyfikatów oraz oświadczenia
dotyczące doświadczenia zawodowego tych osób.

Informacja o podstawie do dysponowania wymienionymi w wykazie osobami:
1.
....................................................................................................................................................................
2.
....................................................................................................................................................................

..............................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta

* powielić w przypadku dysponowania więcej niż jedną osobą
spełniającą warunek udziału w postępowaniu

- 12 -

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający posiada zakupione i uruchomione środowisko systemu zarządzania tożsamością
w oparciu o system Novell Identity Manager. Posiada następujące licencje w zakresie tego systemu:
Określenie licencji
Novell Identity Manager Advanced Edition

Kod produktu
877-007300

Novell Identity Manager Integration Module for Database
Novell Identity Manager Integration Module for Linux and
Unix

877-001704

Novell Identity Manager Integration Module for Scripting
SecureLogin

877-001784
877-001892

Liczba licencji
posiadanych
250
250
250

877-001736
250
250

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacja i wdrożenie w oparciu o posiadane rozwiązanie
zarządzania tożsamością i system SSO systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o kartę
mikroprocesorową to jest :
1. Dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu uwierzytelniania użytkowników w
oparciu o kartę mikroprocesorową
2. Rekonfiguracja istniejącego posiadanego przez Zamawiającego środowiska Novell Identity
Manager do współpracy z nową domeną AD polegająca na przeniesieniu i dostosowaniu istniejącej
logiki systemu IDM do nowej struktury drzewa AD.
3. Przeniesienie konfiguracji posiadanych przez Novell Secure Login do nowej domeny AD:
 Przeniesienie konfiguracji Novell Secure Login do nowej domeny
 Przygotowanie definicji do następujących aplikacji aplikacji:
o System wspomagania działalności NFZ KS-SIKCH
o System Kadry i Płace
o Poczta elektroniczna
o System obiegu dokumentów Office Object Manager
o System Portal NFZ SZOI
o Centralne Aplikacje Słownikowe
o System Lecznistwa Uzdrowiskowego
o System Help-Desk - IBM Maximo
 Skonfigurowanie Novell Secure Login do współpracy z kartami inteligentnymi tak by możliwe
było uzyskanie następującego sposobu działania:
-

-

Logowanie do domeny odbywało się z wykorzystaniem certyfikatu umieszczonego na
karcie
Logowanie odbywało się za pomocą kodu PIN podawanego przez użytkownika
Po wyjęciu karty z czytnika stacja robocza ma być automatycznie blokowana
Użytkownik korzystający z karty uzyska dostęp do wskazanych aplikacji bez
konieczności podawania ponownie hasła (SSO). Sposób zachowania się systemu w
stosunku do poszczególnych aplikacji objętych systemem i wskazanych powyżej
zostanie ustalony na etapie wdrożenia systemu.
System będzie umożliwiał automatyczną zmianę hasła do aplikacji dziedzinowych
użytkowanych przez Lubelski OW NFZ w interwałach czasowych wymuszanych przez
aplikację
- 13 -
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-

System będzie umożliwiał logowanie się do domeny bez karty za pomocą zestawu
użytkownik +hasło w takim przypadku system będzie żądał od użytkownika
uwierzytelniania we wszystkich aplikacjach dziedzinowych

4. Dostawa, instalacja i konfiguracja 270 szt. czytników USB oraz 270 szt. dwusystemowych kart
inteligentnych. Wykonawca zapewni skonfigurowanie i uruchomienie logowania domenowego
przy użyciu dostarczonych kart inteligentnych.
Wymagania minimalne dla kart procesorowych
 Dwusystemowe karty inteligentne stykowe i bezstykowe
 CPU 32 bit RISC
 EEPROM 400kB (70kB wolnej pamięci)
 Możliwość przechowywania 15 certyfikatów RSA 2048 bit
 Współpraca z systemami 32bit i 64 bit
 Karta oparta o minidriver w ver.7 Microsoft’u (BaseCSP), minidriver certyfikowany przez MS
i umieszczony na Windows Update;
 Biblioteki PKCS#11 dostępne na Windows, Linux, MacOS,
 Aplet OTP (w opcji), aplet biometryczny (w opcji)
 Moduł certyfikowany EAL5+, karta certyfikowana FIPS 140-2 Level 3
 Algorytmy kryptograficzne RSA 2048, AES 256, 3DES, SHA1, SHA 256, Hash HMAC /
MD5
 Produkcja w UE
 Rozbudowane PIN Policy na karcie zawierająca 14 reguł, możliwa konieczność zmiany PIN
przy pierwszym użyciu, wiele PINów
 System operacyjny karty stworzony przez producenta karty
 Dostępne SDK producenta karty
 Moduł bezprzewodowy oparty o Mifare
 Kompatybilność z aplikacją Novell Secure Login
Wykonawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające konfigurację kart przez pracowników
Zamawiającego oraz przeszkoli 2 pracowników z obsługi aplikacji.
5. Świadczenie usług gwarancyjnych w zakresie systemu IDM i SSO Wykonawca w okresie 12
miesięcy od daty podpisania umowy będzie świadczył usługi wsparcia które będą obejmowały
swym zakresem:
 Przyjmowanie zgłoszeń dot. problemów i awarii w systemie IDM i SSO w dni robocze w
godz. pracy urzędu tj. 8.00-16.00
 Rozwiązywanie zgłoszonych problemów telefonicznie oraz z wykorzystaniem zdalnego
dostępu
 Czas reakcji dla zgłaszanych problemów 6 godzin
 Czasu usunięcia awarii do 10 dni roboczych (nie dotyczy błędów i awarii wynikających z
oprogramowania standardowego)
6. Świadczenie usług konsultacyjnych w wymiarze maksymalnie 80 godzin roboczych w siedzibie
Zamawiającego realizowanych na zlecenie Zamawiającego obejmujących:
 Wykonywanie przeglądów systemu IDM i SSO w zakresie poprawności konfiguracji oraz
instalowanie poprawek opublikowanych przez producenta po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym,
 Konfiguracja nowych polityk SSO,
 Inne usługi konsultacyjne w tym szkolenia
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7. Dostarczenie odnowienia wsparcia technicznego producenta do posiadanych przez Zamawiającego
licencji Novell wyspecyfikowanych w poniższej tabeli:

Nazwa wsparcia technicznego
Novell Identity Manager Advanced Edition 1-User 1-Year
Standard Maintenance
Novell Identity Manager Integration Module for Database 1User 1-Year Standard Maintenance
Novell Identity Manager Integration Module for Linux and
Unix 1-User 1-Year Standard Maintenance
Novell Identity Manager Integration Module for Scripting 1User 1-Year Standard Maintenance
SecureLogin 1-User 1-Year Standard Maintenance
Wsparcie dla pakietu polonizacyjnego

Liczba
licencji
250

Kod produktu
877-007300

250
877-001704
250
877-001736
250
877-001784
877-001892
n/d

250

Realizacja Zamówienia nastąpi w dwóch etapach:
Etap I Dostarczenie Maintenance na posiadane oprogramowanie – do 20 dni od daty podpisania
umowy jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2012r.
Etap II Dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu uwierzytelniania
użytkowników w oparciu o kartę mikroprocesorową wraz z dostawą czytników i kart
– do 20 stycznia 2013r.
Płatność nastąpi po zakończeniu z każdego etapów potwierdzonego protokołem odbioru.
Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował zestaw dobrych praktyk oparty o standard
ITIL v.3
UWAGA !!!
Zamawiający na etapie realizacji zamówienia udostępni Wykonawcy dokumentację powykonawczą
systemu Zarządzania tożsamością zrealizowanego w oparciu Novell Identity Manager.
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Załącznik nr 8
Projekt umowy
zawarta w dniu
pomiędzy
§1
W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca
zobowiązuje się do:
1. Dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu uwierzytelniania
użytkowników w oparciu o kartę mikroprocesorową
2. Dostarczenie odnowienia wsparcia technicznego producenta do posiadanych przez
Lubelski OW NFZ licencji Novell do systemu zarządzania tożsamością i systemu SSO
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia ..........................
stanowiącą załącznik nr ..................... do niniejszej umowy.
§2
Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi: Netto: .................................. zł
(słownie: ...............................................................................................................................)
Podatek VAT: .................................. zł
(słownie: ...............................................................................................................................)
Brutto: .................................. zł
(słownie: ...............................................................................................................................)
zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr …………… do niniejszej umowy.
§3
Strony ustalają termin realizacji zamówienia do dnia ............................. .
§4
1. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną
po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru dla każdego etapu.
a) Etap I Dostarczenie Maintenance na posiadane oprogramowanie terminie do 20 dni od daty
podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 27 grudnia 2012.
Wynagrodzenie netto …………………. (słownie ………….)
VAT …………………... (słownie)
Brutto ……………………. (słownie)
b) Etap II Dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu uwierzytelniania
użytkowników w oparciu o kartę mikroprocesorową w terminie do 20 stycznia 2013.
Wynagrodzenie netto …………………. (słownie ………….)
VAT …………………... (słownie)
Brutto ……………………. (słownie)
2. Zamawiający dokona płatności faktury w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Faktury powinna zawierać następujące dane:
Nabywca
Odbiorca i płatnik dowodu:
Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie
Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin
NIP 1070001057
5. Strony przyjmują, że za dzień dokonania zapłaty uważają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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6. Przedstawione przez Wykonawcę faktury powinny zawierać ceny poszczególnych części
zamówienia, wyszczególnione w formularzu kosztorysu ofertowego.
§5
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią
i celem Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, uwzględniając zawodowy charakter
prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w dni robocze w godzinach 8-16 w sposób
niezakłócający normalnej pracy Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza realizację
zamówienia w innych terminach po uzyskaniu jego akceptacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pracowników wymienionych w wykazie, o którym
mowa w SIWZ, w okresie realizacji umowy, a w razie zmiany na danym stanowisku osoba
zastępująca będzie posiadała co najmniej kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego.
O dokonanych zmianach Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.
5. Wykonawca oświadcza, że:
a. wszelkie zainstalowane i dostarczone przez Wykonawcę urządzenia/materiały będą
posiadać wymagane certyfikaty i spełniać wymogi obowiązujących przepisów,
b. jest wyłącznym właścicielem urządzeń będących przedmiotem umowy i ma
nieograniczone prawo dysponowania nimi,
c. przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób
trzecich,
d. jest uprawniony do wprowadzania do obrotu oprogramowania zainstalowanego w
urządzeniach,
e. dostarczone urządzenia i osprzęt są kompletne, fabrycznie nowe i nieużywane, wolne
od wad i gotowe do pracy,
6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykorzystywanie przedmiotu umowy nie
spowoduje naruszenia przez Zamawiającego praw autorskich innych podmiotów, znaków
handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know – how oraz innych
praw chronionych. Z tytułu naruszenia powyższego zapisu Wykonawca ponosi całkowitą
odpowiedzialność.
§6
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w realizacji przedmiotu Umowy
poprzez:
a. udostępnienie będących w posiadaniu Zamawiającego i nie chronionych
zobowiązaniami do zachowania poufności względem osób trzecich, informacji
niezbędnych do wykonania Umowy,
b. udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, infrastruktury technicznej, sprzętu lub
oprogramowania Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji
Umowy przy uwzględnieniu zachowania wewnętrznych procedur Zamawiającego,
c. przekazanie innych informacji i danych, o które wystąpi Wykonawca w formie
pisemnej, koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie:
1) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto,
2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 5% wartości umowy brutto
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3) nieterminowej realizacji umowy przez Wykonawcę, w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto,
za każdy dzień opóźnienia,
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę pieniężną za odstąpienie od umowy
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 5 % wartości umowy
brutto, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§8
1. Zamawiający wyznacza do nadzorowania prac związanych z realizacją niniejszej umowy
następujące osoby:
- Mariusz Skrzypek Tel. 81 531 05 34, Karolina Paluch, Tel. 81 53 106 65, Robert Szostakiewicz, Tel.
81 531 05 53, Fax 81 531 05 50
2. Wykonawca wyznacza do nadzorowania prac związanych z realizacją niniejszej umowy następujące
osoby:
- …………………………………………………………………………………………………
3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 są uprawnione do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do
prawidłowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu zamówienia, ustalania harmonogramów
realizacji zamówienia oraz podpisywania protokołów odbioru.
§ 9
1. Strony umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy informacji dotyczących umowy i jej treści oraz wszelkich informacji
związanych z wykonywaniem umowy oraz informacji finansowych, prawnych i organizacyjnych
dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła za
wyjątkiem informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z dnia 08.10.2001 r. ze zm.).
2) wykorzystywania wymienionych w ust. 1 informacji jedynie w celach określonych ustaleniami
dokonanymi przez Strony,
3) przetrzymywania i traktowania dokumentów uzyskanych od drugiej Strony w sposób zapewniający
ich poufność.
2. Dostawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy oraz niezwłocznie
po
każdorazowej
zmianie
listę
osób
realizujących
usługi
wraz
z załączonymi zobowiązaniami do zachowania tajemnicy. Wzór zobowiązania stanowi załącznik
nr ...... do umowy.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie przez czas nieokreślony, nawet po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
§ 10
1. Strony oświadczają, że będą dążyć aby wszelkie ewentualne spory odnośnie treści lub wykonania
umowy uzgadniać polubownie. Jeżeli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, spór zostanie
rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie ustalenia związane z niniejszą umową strony będą przyjmowały w formie pisemnej,
w postaci protokołów uzgodnień.
3. Treść umowy może być zmieniona jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr ........ do umowy
…………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
………………………………………………………………
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. 2002 r.101.926 z późn. zm.) w myśl, której za dane
uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej.
Zobowiązuję się:
1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;
2) nie pozostawiać bez dozoru, ani udostępniać osobom nieupoważnionym dokumentów
materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;
3) nie wykorzystywać ani udostępniać nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych
celów niż służbowe Funduszu;
4) do niezwłocznego zniszczenia, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub błędnych dokumentów;
5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na
naruszenie ochrony danych, bezzwłocznie powiadomić Administratora Bezpieczeństwa
Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego,
właściwego ze względu na zaistniały incydent kierownika komórki organizacyjnej, a po
godzinach urzędowania również ochronę obiektu;
6) przy przetwarzaniu danych , do szczególnej dbałości o zachowanie poufności,
integralności i dostępności danych związanych z dokumentami znajdującymi się w obrocie
w Funduszu, także dotyczących danych
pracowników, dokumentacji systemu
przetwarzania danych oraz infrastruktury sprzętowo - programowej systemów
informatycznych;
7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczególnej dbałości o
zachowanie poufności treści dokumentów, które znajdują się w obrocie w Funduszu oraz
przestrzegania zasad dostępu do danych .
Wykonano w 2 egzemplarzach
Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza

...............................,dnia...........................
miejscowość
data

.............................................
(czytelny podpis )
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