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Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddziai Wojewodzki: Ushiga serwisowania urz^dzen Konica,
Riso, Xerox oraz Kyocera

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Ushigi
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zaniowienia publicznego
Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze irodkpw Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamowienie mog^ ubiegac sif wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnosc, lub dzialalnoSd ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktdre bfd^
realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczn^ i zawodow^ integracjf osob b^d^cych czlonkami
grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez^eych do jednej lub wi^cej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy
Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postfpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postfpowania:

Postfpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^cych
Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ post?powanie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z
danymi do kontaktow;

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspolnie z zamawiaj^cymi z innych padstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - maj^ce zastosowanie krajowe prawo zamowieh
publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziai Wojewodzki, krajowy
numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha 13 , 40844 Katowice, woj. sl^skie,
panstwo Polska, tel. (032) 7351547,7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks
327 351 636.

Adres strony intemetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod ktorym moma uzyskac dost?p do narz^dzi i urzqdzeh lub
formatow plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ4CEGO: Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podzial obowi^zkow mi?dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego. przeprowadzania
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post?powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post?powania z
zamawiaj^cymi z innych panstw czionkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych jest
odpowredzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamowienie b?dzie udzielane przez
kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostaiych zamawiaj^cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny 1 bezposredni dost^p do dokumentow z post^powania mozna uzyskac
pod adresem (URL)

Tak

http ://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Adres strony internetowej, na ktprej zamieszczona bpdzie specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia

Tak

http ://www.nfz-kato wice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dost^p do dokumentow z postppowania jest ograniezony - wi^cej informaeji mozna uzyskac
pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi w postppowaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postppowaniu w inny spoSob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu
w inny sposob:
Tak

Irmy sposob:
na pismie
Adres:

Sl^ski Oddzial Wojewpdzki NFZ, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj 208a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz^dzen lub formatow
plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostpp do tych narzpdzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Ushiga serwisowania urz^dzen
Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
Numer referencyjny: 14/pn/2018
Przed wszcz^ciem postppowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie
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11.2) Rodzaj zamowienia: Uslugi
11.3) Informacja o mozliwosci sldadania ofert cz^sciowych
Zamowienie podzielone jest na cz^sei:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi w post^powaniu mozna skladac w
odniesieniu do:

wszystkich cz^sci
Zamawiaj^cy zastrzega sObie prawo do udzielenia l^cznie nast^pujqcych cz^sci lub grup
cz^sci:

Maksymalna liczba czfsci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan jaw przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innoWacyjny produkt, uslug^ lub roboty
budowlane: 1. Przedmiot zamowienia podzielone na cztery pakiety (zakresy): Pakiet I Serwis
powielaczy: Rise EZ 570 - 1 szt. oraz Rise EZ 370 - 1 szt. na zasadach opisanych w fonnularzu
opis przedmiotu zamowienia pakiet I oraz pakiet II oraz we wzorze umowy pakiet I i II. Pakiet II
Serwis kopiarki kolorowej Konica-Minolta Bizhub C 360 na zasadach opisanych w formularzu
opis przedmiotu zamowienia pakiet I oraz pakiet II oraz we wzorze umowy pakiet I i II. Pakiet III
Serwis urz^dzeh wielofunkcyjnych Xerox: Xerox WC 5790 (I szt.), Xerox WC 5675 (I szt.),
Xerox WC 5655 (I szt.), Xerox WC 5755 (6 szt.), Xerox WC 5230 (I szt.) na zasadach opisanych
w formularzu opis przedmiotu zamowienia pakiet III oraz we wzor2:e umowy pakiet III i IV.
Pakiet IV Serwis urz^dzeh wielofunkcyjnych Kyocera: Kyocera Taskalfa 4501i (8 szt.), Kyocera
Taskalfa 355Ici (I szt.), Kyocera Ecosys M2535dn (44 szt.), na zasadach opisanych w formularzu
opis przedmiotu zamowienia pakiet IV oraz we wzorze umowy pakiet III oraz IV.

IL5) Glowny kod CPV: 50313000-2
Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa calkowita
maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si§ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan^ udzielone
zamowienia, o ktoiych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktorym realizowane b^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi^cach: 12 lub dniach:
lub

data rozpocz^cia: lub zakonczenia:
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II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr^bnych przepisow
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: a) Art, 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w post?powaniu
dotycz^cy zdolnosci zawodowej - dotyczy pakietu III W celu wykazania spelnienia warunku
udzialu w post^powaniu dotyez^cego zdolnosei zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawea sklada oswiadczenie o spelnianiu ww.
warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o
ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a i lit. b SIWZ. Wykonawea winien spelnic warunek
dotyez^cy zdobiosci zawodowej polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku
swiadczen okresowyeh lub ci^glyeh rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnieh 3 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, co najmniej jednej ushigi polegaj^cej na serwisowaniu urz^dzenia lub urz^dzen
wielofunkcyjnych Xerox z serii WC 56xx lub Xerox z serii WC 57xx, wykonanej lub
wykonywanej. Pod poj^ciem wykonana ushiga nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na
serwisowaniu przez okres eo najmniej 6 miesi^ey urz^dzenia lub urz^dzen Xerox z serii WC
56xx lub Xerox z serii WC 57xx, ktore zostalo juz zrealizowane (wykonane), tj. zakonczone.
Pod poj^eiem wykony wana ushiga nalezy rozumiec zamo wienie polegaj^ee na serwisowaniu
urz^dzenia lub urz^dzen Xerox z serii WC 56xx lub Xerox z serii WC 57xx b^d^ce w trakeie
realizaeji (ushiga jest nadal wykonywana), ktorego wykonywanie trwa od eo najmniej 6
miesi^ey (ushiga byla wykonywana przez eo najmniej 6 miesi^cy i trwa nadal). b) Art. 22
ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziahi w post^powaniu dotyez^ey zdolnosci zawodowej - dotyczy
pakietu IV W eelu wykazania spelnienia warunku udziahi w post^powaniu dotyez^eego
zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadezenia), a opisanego ponizej,
Wykonawea sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ),
a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a i lit. b SIWZ.
Wykonawea winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej polegaj^cy na nale:^tym
wykonaniu, a w przypadku swiadezeh okresowyeh lub ci^glych rowniez wykonywaniu, w
okresie ostatnieh 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej jednej ushigi polegaj^eej na
serwisowaniu urz^dzenia lub urz^dzeh wielofunkcyjnych Kyocera Ecosys lub Taskalfa,
wykonanej lub wykony wanej. Pod poj^ciem wykonana ushiga nale:^ rozumiec zamowienie
polegaj^ce na serwisowaniu przez okres co najmniej 6 miesi^cy urz^dzenia lub urz^dzeh
Kyocera z serii Ecosys lub Taskalfa, ktore zostalo juz zrealizowane (wykonane), tj.
zakonczone. Pod poj?ciem wykonywana ushiga nale:^ rozumiec zamowienie polegaj^ce na
serwisowaniu urz^dzenia lub urz^dzen Kyocera Ecosys lub Taskalfa b^d^cych w trakeie
realizaeji (ushiga jest nadal wykonywana), ktorego wykonywanie trwa od co najmniej 6
miesi^cy (ushiga byla wykonywana przez co najmniej 6 miesi^cy i trwa nadal). e) warunek
udziahi w post?powaniu dotycz^ey zdolnosei zawodowej - regulacje ogolne - dotyczy
zarowno pakietu III jak i IV Wykaz ushig wykonanych lub wykonywanych Wykonawea
zamieszcza w formularzu wykaz ushig wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych usluga zostala wykonana, oraz zal^czeniem
dowodow okre^aj^cych, czy te ushigi zostaly wykonane lub s^ wykonywane nale:^cie, przy
ezym dowodanii, o ktorych mowa powyzej, s^ referencje bqdz inne dokumenty wystawione
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przez podmiot, na rzecz ktorego ushigi byiy wykonywane, a w przypadku swiadczen
okresowych lub ci^giych wykony wane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie
Wykonawcy. UWAGA! Wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej uslugi musi zostac
poparte dowodem, ze ushiga zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie. Informacje
podane w formularzu wykaz uslug nie mog^ bye sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi z
zal^czonych dowodow. Podaj^c w formularzu wykaz ushig dat? wykonania, Wykonawca
wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) ushigi; w przypadku uslugi
wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania
(zakonczenia) zrealizowanej juz cz^sci uslugi z zaznaczeniem, iz jest to ushiga nadal
realizowana. Wykonawca podaje rowniez okres swiadczenia ushigi (co najmniej 6 miesi?cy).
Podaj^c w formularzu wykaz uslug wartosc, Wykonawca: - w przypadku uslugi wykonanej -
wpisuje kwot? brutto w zlotych za calosc wykonanej uslugi, zas - w przypadku ushigi
wykony wanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje zarowno kwot? brutto w zlotych za
zrealizowan^ juz w ramach calosci cz^s6 ushigi (za co najmniej 6 miesi^cy) oraz kwot? brutto
w zlotych stanowi^c^ wartosc calej ushigi. Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez
Wykonawc? zamowieh bylby szerszy (np. obejmowalby rowniez inne uslugi lub inny rodzaj
zamowienia, np. dostawy, roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr^bnic i podac dane
dotycz^ce uslugi serwisowania zdefiniowanej w SIWZ, stosownie do wskazowek opisanych w
niniejszym punkcie SIWZ. W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisac
zarowno kwot? brutto stanowi^c^ wartosc calego zamowienia, jak i wartosc samej uslugi
serwisowania urz^dzenia lub urz^dzeh, odpowiednio do oferowanych pakietow: Xerox z serii
WC 56xx lub Xerox z serii WC 57xx w pakiecie III oraz Kyocera Ecosys lub Taskalfa w
pakiecie IV. Wykonawca w formularzu wykaz ushig podaje podmiot, na rzecz ktorego ushiga
zostala wykonana lub jest nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.
Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziahi w post?powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacje o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:
Nie

Informacje dodatkowe:
ni.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) ZamawiaJecy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nast^puj^ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

IIL3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC]^ W CELU
WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
post^powaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEI^ LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWlAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

Aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, tj.
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu w
zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych
podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l
pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunku
udziahi w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

ni.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCA W POSTl^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTl^POWANIU:
Warunki dotycz^ wyl^cznie pakietow III oraz IV a) Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziahi
w post?powaniu dotycz^cy zdolnosci zawodowej - dotyczy pakietu III W celu wykazania
spelnienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania
wymaganego doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o
spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego
dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a i lit. b SIWZ. b) Art. 22 ust. lb pkt 3 pzp -
warunek udziahi w post?powaniu dotycz^cy zdolnosci zawodowej - dotyczy pakietu IV W
celu wykazania spelnienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego zdolnosci
zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca
sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na
wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a i lit. b SIWZ.

3_ pakiecie III oraz IV przed udzieleniem zamowienia

Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia nast?puj4cych
dokumentow: a) formularz wykaz ushig - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych ushigi zostaly wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. a [pakiet III]
oraz pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b [pakiet IV] SIWZ) wraz z zal^czeniem b) dowodow
okreslaj^cych, czy wykazane ushigi zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktorych mowa powyzej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego ushigi byly wykonywane, a w przypadku swiadczen
okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie
Wykonawcy. W przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych
referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye
wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

ni.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP

HI.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt HI.3) - HI.6)
W terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-
katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 pzp, Wykonawca przekaze
Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalemosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z
oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym
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Wykonawc;^ nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie
zamowknia. Per. art, 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzeniaMMstraRozwoju z ckiia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow (...). Wzor oswiadczenia - grupa kapitaiowa
stanowi zal^cznik do SIWZ.

SEKCJAIV: PROCEDURA

IV.1)0PIS
IV.1.1) Tiyb udzlelenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj%cy z^da wniesienia wadium:

Nie

Informacj a na temat wadium

,  rv.1.3) Przewiduje si^ udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie- ■ . ^ .

Nalezy podac informacj e na temat udzielania zaiiczek:

IV.1.4) Wymaga si§ Zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do
ofert kataldgdw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert
katalogdw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.Si) Wymaga si? zlozenia oferty wariantowej:
Nie . '
Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej'
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonaweow, ktorzy zostan^ zaproszeni do udzialu w
post?powaniu
(przetarg ograniczorty, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innawacyjne)
. Liczha wykonawcdw
Przewidywana minimalna liczba wykonaweow
Maksymaina liczba wykonaweow
Kryteria selekcji wykonaweow:

IV.1.7) Informacje na tematumowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikdw umowy ranaowej:

Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustariowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, ria ktdrej b?d4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramGwej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert w
formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznegO systemu zakupow:

rv.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprpwadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)
Nale^ podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b?d^ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia Co do przedstawiohych wartosci, wynikaj^ce z opisu
przedmiotu zamowienia:

Nale^ podac, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d^ warunki, na
jakich wykonawcy b?d4 mogli licytowac (minimalne wysokosci post^pieh):
Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^zah i specyfikacji
technicznych w zakresie pol^czen:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlo^li nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast?pnego
etapu:

Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na tematnegocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, ktore musz^ spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst?pnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale:^ podac informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstiawili rozwi^ania stanowi^ce podstaw? do skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy przewiduje
nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan:
Nale^ podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktorym musz^
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na ktorej b^dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost?pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz^dzen informatycznych:
Sposob post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
post^pien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlo:^li nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast?pnego
etapu:

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzdr umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sif istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku dp tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawey; Tak
Nale^ wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) [dotyczy wszystkich pakietow] W toku realizacji umowy Wykonawca moze dpkonac zmiany
podwykonawcy b^dz zrezygnowac z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej
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w zamowieniu nr 14/pn/2018. Zmiana b^dz rezygnacja winna nastqpic w drodze pisemnego
aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze
wskazaniem nowego podwykonawcy przy uwzgl^dnieniu postanowien §1 ust.l4 oraz §2 ust.4
umowy (jezeli dotyczy). Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speiniania warunku udziabx w post?powaniu
(warunku dotycz^cego zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego doswiadczenia),
Wykonawca jest obowi^zany wyk^ac Zamawiaj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia warunek w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia
(zamowienie nr 14/pn/2018). 2) [dotyczy tylko pakietu III i IV pakietow] W przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do cen netto za
wykonanie 100 kopii dowolnego formatu podanych w §3 ust. 1 (tabela), zostanie doliczona
stawka podatku VAT obowi^zujqcq na skutek wprowadzonej zmiany. Jezeli zmiana stawki
podatku VAT oznaczalaby zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy, Zamawiaj^cy zastrzega
sobie prawo skrocenia terminu realizacji umowy w przypadku nieposiadania stosownego
zabezpieczenia w srodkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakonczy si?
z dniem, w ktorym suma platnosci brutto wynikaj^cych z faktur VAT osi^gnie lub zblizy si? do
wysoko^ci kwoty brutto rownej cenie oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr
14/pn/2018. Suma wystawionych faktur VAT moze bye nizsza od ceny brutto oferty. Zmiana
stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy i
skrocenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w
drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT. 3)
[dotyczy tylko pakietu I i II pakietdw] W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w
okresie realizacji niniejszej umowy, dp cen netto, zostanie doliczona stawka podatku VAT
obowi^zuj^c^ na skutek wprowadzonej zmiany. Jezeli zmiana stawki podatku VAT oznaczalaby
zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skrocenia
terminu realizacji umowy w przypadku nieposiadania stosownego zabezpieczenia w srodkach
finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakonczy si? z dniem, w ktorym suma
platnosci brutto wynikaj^cych z faktur VAT osi^gnie lub zbli:^ si? do wysokosci kwoty brutto
rownej cenie oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 14/pn/2018, pakiet I/II tj
zlotych brutto. Suma wystawionych faktur VAT moze bye nizsza od ceny brutto oferty. Zmiana
stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy i
skrocenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w
drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT. 4)
[dotyczy tylko pakietu IV] Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc zmiany lokalizacji danego
urz^dzenia obj?tego serwisowaniem w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby (np.
likwidacja dzialalnosci Zamawiajqcego wdanej lokalizacji, przeniesienie dzialalnosci do innej
lokalizacji). O zamiarze zmiany lokalizacji Zamawiaj^cy poinformuje pisemnie Wykonawc?, a
zmiana zostanie wprowadzona do umowy pisemnym aneksem. W takim przypadku Wykonawca
zobowi^zuje si? do serwisowania danego urz^dzenia w nowej lokalizacji na warunkach i w
ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie, tj. bez dodatkowych oplat. W okresie,
na jaki umowa zostala zawarta, Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zmiany lokalizacji w
odniesieniu do nie wi?cej niz 5 urz^dzen obj?tych niniejsz^ umow^. OgraniCzenie powyzsze nie
dotyczy sytuacji zmiany lokalizacji urz^dzenia w ramach tego samego adresu. Zmiana lokalizacji
b?dzie dotyczyla obszaru wojewodztwa sl^skiego; zmiana lokalizacji danego urzqdzenia moze
oznaczac zarowno zmian? miejscowosci, jak i zmian? adresu w ramach tej samej miejscowosci.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost?pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

/
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IV.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu:
Data: 2018-09-20, godzina: 12:00,
Skrocenie terminu skiadania wnioskow, ze wzgl^du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
post^powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwiqzania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skiadania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje sif uniewaznienie post^powania o Udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqeych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub czfsci zamowienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje sif uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki
sluz^ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiaj^ey zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czfsci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DQTYCZACE OFERT CZESCIQWYCH

Cz^sc nr: 1 Nazwa: Serwis powielaczy: Riso EZ 570 - 1 szt. oraz Riso EZ 370 - 1 szt.

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowdnia i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjuego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty
budowlane:Serwis powielaczy: Riso EZ 570 - 1 szt. oraz RLiso EZ 370 - 1 szt. na zasadach
opisanych w formularzu opis przedmiotu zamowienia pakiet 1 oraz pakiet II oraz we wzorze umowy
pakiet I i II
2) Wspolny Slownik Zam6wien(CPV): 50313000-2,

3) Wartosc cz^Sci zamdwienia(jezeli zamawiaj^cy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiqcach: 12
okres w dniach:

data rozpocz^cia:
data zakohczenia:

BCryterium Znaczenie

cena 60,00

czas reakcji 30,00

termin usuni^cia nieprawidlowosci 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

/
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Cz^sc nr: 2 Nazwa: Serwis kopiarki kolorowej Konica-Minolta Bizhub C 360

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okrei§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty
budowlane:Serwis kopiarki kolorowej Konica-Minolta Bizhub C 360 na zasadach opisanyeh w
formularzu opis przedmiotu zamowienia pakiet I oraz pakiet II oraz we wzorze umowy pakiet I i II
2) Wspolny Slownik Zam6wien(CPV): 50313000-2,

3) Wartosc czfisci zam6wienia(jezeli zamawiaj^cy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi^caeh: 12
okres w dniach:

data rozpoez^eia:
data zakonezenia:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

czas reakeji 30,00

termin usuni^cia nieprawidlowosci10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czqsc
nr:

Serwis urz^dzeh wielofunkeyjnyeh Xerox: Xerox WC 5790 (1 szt.), Xerox WC
3 Nazwa: 5675 (1 szt.), Xerox WC 5655 (1 szt.), Xerox WC 5755 (6 szt.), Xerox WC 5230

(I szt.)

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushigf lub roboty
budowlane:Serwis urz^dzen wielofunkeyjnyeh Xerox: Xerox WC 5790 (1 szt.), Xerox WC 5675 (1
szt.), Xerox WC 5655 (1 szt.), Xerox WC 5755 (6 szt.), Xerox WC 5230 (1 szt.) na zasadach
opisanyeh w formularzu opis przedmiotu zamowienia pakiet III oraz we wzorze umowy pakiet III i
IV.

2) Wspolny Slownik Zam6wien(CPV): 50313000-2,

3) Wartosc czfsci zam6wienia(jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi^eaeh: 12
okres w dniach:

data rozpoez^eia:
data zakonezenia:

Kryterium Znaczenie

eena 60,00

czas reakeji 30,00
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iTermin dostarczenia i wymiany materialow eksploatacyjnych| 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz^sc 4 ̂  . Serwis urzadzen wielofunkcyjnych Kyocera: Kyocera Taskalfa 4501i (8 szt.),
nr: Kyocera Taskalfa 355lei (1 szt.), Kyocera Ecosys M2535dn (44 szt.)

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowaeyjny produkt, uslugf lub roboty
budowlane:Serwis urzadzen wielofunkcyjnych Kyocera: Kyocera Taskalfa 45011 (8 szt.), Kyocera
Taskalfa 3551ci (1 szt.), Kyocera Ecosys M2535dn (44 szt.), na zasadach opisanych w formularzu
opis przedmiotu zamowienia pakiet IV oraz we wzorze umowy pakiet III oraz IV
2) Wspolny Slownik Zam6wien(CPV): 50313000-2,

3) Wartosc cz^sci zam6wienia(jezeli zamawiaj^cy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi^cach: 12
okres w dniach:

data rozpocz^cia:
data zakonczenia:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

Czas reakcji 30,00

termin dostarczenia i wymiany materialow eksploatacyjnych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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