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Narodowy Fvindusz Zdrowia, Sl^ski Oddziai Wojewodzki: Robota budowlana - wykonanie instalacji
2 kpl. klimatyzatorow precyzyjnych w pomieszczeniu serwerovvni rta III kondygnacji w budynku A

przy ul. Kossutha 13
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy; Zamowienia publicznego
Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Uiiii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamdwienie mog^ ubiegac si§ wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktdiych
dzialalnosc, lUb dziaialnosc ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktdre b§dg
realizowaly zamdwienie, obejmuje spolecznq i zawodow^ integracj^ osdb b^d^cych czlonkami
grup spolecznie marginalizowanych

Nie

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

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiajgcy
Nie

Postfpowanie przeprdwadza podmiot, ktdremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post^powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktdremu zamawiajgcy powierzyt/powierzyli prowadzenie
postfpowania:
Postfpowanie jest przeprowadzane wspdinie przez zamawiaj%cych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiaj^cych, ktdrzy wspdinie przeprowadzaj^ post?powanie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe nurnery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktdw wraz z
danymi do kontaktdw:

Postfpowanie jest przeprowadzane wspdinie z zamawiajqcymi z innych panstw
cztonkowskieb Unii Europejskiej

Nie

W prZypadku przeprowadzania post^powania wspdinie z zamawiaj^cymi z innych panstw
cZlonkowskich Unii Europejskiej - maj%ce zastosowanie krajowe prawo zamdwien
publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziai WojeWddzki, krajo.wy
numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha 13 , 40844 Katowice, woj. slqskie,
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 ktdrym mozna uzyskac dost^p do narz?dzi i urz^dzieh lub
formatdw plikdw, ktdre nie s^ ogdlnie dost^pne http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-
nas/zamowienia/przetargi
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJj^CEGO: Podmiot prawa publicznego
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1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podzial obowi^zkow mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
post^powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z
zamawiaj^cymi z innych panstw ezlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, ezy i w jakim Zakresie za przeprowadzenie
post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, ezy zamowienie b^dzie udzielane przez
kazdego z zamawiaj^eyeh indywidualnie, ezy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzeez pozostalych zamawiaj^cych):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczoiiy, pelny i bezposredni dost^p do dokumentow z postfpowania mozna ui^skac
pod adresem (URL)

Tak

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

Adfes strony iiilefnetbwej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych waruttkow
Zamowienia

Tak

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

Dost^p do dokumentow z postfpowania jest ograniezony - wi^eej informaeji mozna uzyskac
pod adresem

■Nie

Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w postfpowania naleiy przesylae:
Elektronieznie

Nie
adres

Dopuszezone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszezenie do udzialu W
postf powaniu w inny sposob:
Nie
Irmy sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub Wnioskow o dopuszezenie do udzialu w postfpowaniu
w inny sposob:
Tak
Inny spOsob:,
na pismie
Adres:
Sl^ski Oddzial Wojew6dzki NFZ, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok. 208a

Komunikacja elektroniezna wymaga korzystania z narzfdzi i urz%dZen lub formatoW
plikow, ktore nie s^ ogolnie dostfpne

Nie
Nieograniczony, pehiy, bezposredni i bezplatny dostfp do tych narzfdzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj^eego: Robota budowlana - wykonanie
instalaeji 2 kpl. klimatyzatordw precyzyjnyeh w pomieszezeniu serwerowni na III kondyghaeji w
budynku A przy ul. Kossutha 13

o|| Numer refereneyjny: 15/pn/2018
Przed wszeZfeiem postfpowania o udzielenie zamowienia przeproWadzono dialog
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techniczny

' Nie

11.2) Rodzaj zainowienia: Roboty budowlane
11.3) Informacjai o inozliwosci skladania ofert cz^sciowych
Zamowienie podzieloiie jest na cz^sci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postfpdwaniu mozna skladac w
odniesieniu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l^cznie nast^puj^cych czi^sci lub grup
cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zaiudwienia, na ktore moze zostac udzielone zamdwienie jednemu
wykonatvcy:

II.4) Krotki opis przedmidtu zaniowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ildsc dostaw, uslug lub
robot budowlatiych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ̂ a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugi^ lub rdboty
budowlane: Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegaj^ca na wykonaniu instalacji
2 kpl. klimatyzatorow precyzyjnych w pomieszczeniu serwerdwni na III kondygnacji w budynku
A przy ul. Kossutha 13 zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ. Na opis przedmiotu
zamowienia sklada si?: a) formularz opis przedmiotu zamowienia, b) dokumentacja projektowa: -
Projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez Zaklad Using Projektowych i Sporz^dzania
Operatow Szacunkowych „Wolski"; - Przedmiar robot; c) Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych (STWiOR). Opis przedmiotu zamowienia okresla standardy
jakosciowe, o ktOrych mowa w art.91 ust.2a pzp. Uwaga! •W formularzu opis przedmiotu
zamowienia Wykonawca jako tresc oferty winien podac nazw? producenta oferowanych urz^dzen
klimatyzacji (agregaty wody lodowej i szafy klimatyzacji precyzyjnej), a takz:e nazw?, w tym
model oferowanych urz^dzeh klimatyzacji (agregaty wody lodowej i sz:afy klimatyzacji
precyzyjnej). Normy rownowazne Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano
przedmiot zamowienia, dopuszczone zostaj^ rozwi^zania rownowazne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rOwnowame". Spelnienie warunku r6wnoWa:mosci
Wykonawca zobowi^any jest wykazac na wypeinionym, podpisanym i zalqczonym do oferty
formularzu opis rownowaznosci. Formularz opis rownowamosci nale:^ wypelnic przy
uwzgl?dnieniu wskazowek zawartych w niniejszej SIWZ, a takze w tresci samego formularza.
Przedmiot zamowienia obejmuje swym zakresem wykonanie kompletnych instalacji klimatyzacji
dla pomieszczenia serwerowni i dla chlodnicy wodnej w centrali wentylacyjnej dla budynku NFZ
w Katowicach.

ClA
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IL5) Glowny kod CPV: 45331220-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

45332000-3

45331220-4

45310000-3

45331230-7

II.6) Calkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
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zamowienia):
Wartosc bez VAT;

Waluta:

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

11.7) Czy przfewiduje siig udzieleiiie zamowien, o ktorych inowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pip: Nie
Okreslenie przedniiotxi, wielkdsci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan^ udzielorte
zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w kt6rym realizowane bi^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lUb okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi^cach: lub dniach:
lub

data rozpocz^cia: lub Zakonczeuia: 2018-12-31

11.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamPwienia: zamowienie wirmo zostac
wykonane w terminie do dnia 31.12.2018 r. z zastrzezeniem § 4 ust. 7 wzoru umowy.
Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie frontu robPt winno zostac potwierdzoiie przez Strony protokolem
przekazania frontu robot. W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony
uzgodni^ harmonOgram realizacji robot budowlanych. W terminie do 3 dni roboczych licz^c od
dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument
potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych we wzorze
umowy. Pozostale terminy okresla wzor umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU
III.1.1) Kompeteneje lub uprawnienia do prowadzenla dkreslonej dzialalUosci
zawodowej, o lie Wynika to z odr^bnych przepisow
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Art. 22 ust. lb pkt 2 pzp - warunek udziahi w post^powaniu dotyczqcy
sytuacji finansowej. Wykonawca winien wykazac posiadanie frodkow fmansowych w
wysokosci co najmniej 100.000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej napoziomie nie
mniejszym niz 100.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem
terminu skladania ofert. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post^powaniu
dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwaUie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa
w pkt VI pkt 3 lit.a lub lit.b SIWZ. 2; W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o
udzielenie zamowienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1
ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie
zamowienia; b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ
- wystarczy spelnienie go Wspolnie przez Wykonawcow ubiegajqcych si? o zam6wienie (jako
suma posiadanych frodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, iz warunek
moze Spelnic jeden z Wykonawcow, l^cznie dwoch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy
Wykonawcy; 3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktorym: Wykonawca moze W celu
potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub j ego cz?sci, polegac na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej irmych podmiotow.

cw
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niezaleznie od charaktem prawnego i^cz^cych go z nim stosunkow prawnych, na gruncie
niniejszego post^powania przyjmuje si^, iz „stosowna sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22a
ust.l pzp, wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, ktory polega na zasobach
innego podmiotu/6w, udowodni Zamawiaj^cemu, ze realizujqc zamowienie b^dzie
dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/6w, w szczegolnosci przedstawiaj^c
zobowi^zanie tego podmiotu/ow do oddania mu do dyspozyeji niezb^dnych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia. 2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost^pniane Wykonawcy przez
inny podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalaj^ na wykazanie przez Wykonawc? spelniania
warunku udzialu w post^powaniu oraz 3) Zamawiaj^cy zbada, ze nie Zachodz^ wobec tego
podmiotu podstawy wyklticzenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp. Uwaga! W
przypadku polegania na zasobach innego podmiotu/6w, Wykonawca jest zobowiqzany
wskazac ten fakt w formularzu oferty. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zasobach
innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a pzp, b^dzie dysponowal niezb^dnymi
Zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nale:^e wykonanie zamowienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z irmymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost^p
do ich zasobow, Zamawiajqcy zqda wskazania w szczegolnosci: a) podmiotu, ktoiy udost^pni
swoje zasoby (nazwa/fimia oraz adres); b) zakresu dost^pnych Wykonawcy zasobow innego
podmiotu; c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawcy przy
wykonywaniu zamowienia publicznego; d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy
wykonywaniu zamowienia publicznego. Informacje, o ktorych mowa powyzej pod lit.a-d,
winny znalezc si^ w zobowi^zaniu podmiotu do oddania do dyspozyeji Wykonawcy
niezb^dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Zobowi^zanie podmiotu, o ktprym
rtiowa wyzej, Wykonawca zal^cza do oferty. Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdohiosci lub
sytuacja fmansowa podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie potwierdzaj^
spelnienia przez Wykonawc? wanmku udzialu w postppowaniu lub zachodz^ wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiaj^cego: a) zast^pil ten podmiot itmym podmiotem lub podmiotami lub b)
zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci lub sytuacj? finansow^, o ktorych mowa w art. 22a ust.l pzp. Zgodnie z art. 22a
ust.5 pzp, Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej innych podmiotow/tu odpowiada
solidamie z podmiotem, ktory zobowi^zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesionq.
przez Zamawiajqcego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe
ni.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow:

Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w post?powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacje o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe:

111.2) 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 Zamawiaj^cy przewiduje nast?pujece fakultatywne podstawy wykluczenia:

iri.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC]^ W CELU
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WSTl^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykliiczeriiu oraz spelnianiu warunkow udzialii w
postfpowaniu
Tak

Oswiadczenie d speinianiu kryteriow selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCl^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1PKT 3
USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCJ? W POSTI^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

ni.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIM.U W POST^POWANIU:
PrZed udzieleniem zamdwienia Zatnawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dzien zldzenia nast^puj^cych dokumentow: a) informacja banku lub spoidzielczej kasy
oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych srodkow finansowych
lub zdolnosc kredytowq^ Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed
uplywem terminu skladania ofert (per. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ); b) informacja banku lub
spoidzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych
srodkow finansowych lub zdolnosc krcdytow^ podmiotu, na ktorego sytuacji finansowcj
Wykonawca polcga, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu
skladania ofert (jezeli Wykonawca polcga na sytuacji finansowcj innego
podmiotu/podmiotow). » Jezeli Wykonawca polcga na sytuacji finansowcj innego
podmiotu/ow, przedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu. »Jezeli z
uzasadtiionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyc dokumentu dotycz^cego sytuacji
finansowcj wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zlozyc inny dokument, ktory w
wystarczaj^cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu
w post^powaniu (art.26 ust. 2c pzp). c) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie
przez Wykonawcow; 1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada
kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Oswiadczenie to
winno potwierdzic spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkdw
udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w
pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamdwienia; 3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub odpowiednio lit.b winien
potwierdzic spelnianie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ wspdlnie przez
Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia (jako suma posiadanych srodkdw
finansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, iz wanmek moze spelnic jeden z
Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCA W POSTl^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 111,3) - HI.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^eego (www.nfz-
katowice.pl) informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze
Zmnawiaj^cemu oswiadezenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalemosci do tej
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samej grupy kapitalowej, o ktorej rtiowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo;^c wraz z
oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym
Wykonawc^ nie prowadzq. do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie
zamowienia. Por. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzeniaMinistra Rozwoju z dliia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentow (...). Wzor oswiadczenia ̂  grupa kapitalowa
stanowi zal^cznik do SIWZ.

SEKCJAIV: PRQCEDURA

IV.l) OFIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zamawiaj^cy z^da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy Wniesienia wadium
w wysokosci: 3.000,00 zlotych (slownie: trzy tysi^ce 00/100 zlotych). 2. Wykonawca mOze
Wniesc wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach: 1) pieniqd^, 2) por^czeniach
bankowych lub por^czeniach sp61dzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytoWej, z; tym, ze
por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^mym, 3) gwarancjach bankowychj 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi^biorczosci. 3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale:^ wplacic przelewem na
rachimek bankowy wskazany ponizej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420
0002. Na potrzeby przelewow mi^dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraZ
adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1,
40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie irmej niz pieni^ma,
Wykonawca obowi^any jest zlo:^c dokument - wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w
Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumentu nie moze
warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania
wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument W swej tresci winien uwzgl?dniac
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swojq wamosci^ musi obejmowac
okres odpowiadaj^cy terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si?
wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania
ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktorym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno miec
charakter bezwarunkowy i nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem
terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie
dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplyw srodkow pieni?:mych na podany wyzej
rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktbrym mowa w pkt XI ppkt 1
SIWZ. Zwrot wadium nastqpi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiaj^cy
zobowi^zany jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nale:^ podac informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 1.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do
ofert katalogow elektronicznych:

Nie

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

Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga si? zlozenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszeza si? tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty
zasadniezej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktdrzy zostanq Zaproszeni do udzialu w
post?pdwaniu

(pfzetafg ogfaniczony, negocjacj'e z ogtoszeniem, dialog konkurencyjrty, partnerstwo
innowacyjne)

Liezba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej Itib dynamicznego systeniu zakiipdw:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liezby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liezba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorej b?d4 zamieszczonc dodatkowe informacje dotyez^ce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramaeh umowy raitiowej/dynamieznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert w
formic katalogow elektronieznyeh:

Przewiduje si? pobranie ze zlozonyeh katalogow elektronieznyeh informacji potrzcbnyeh do
sporz^dzenia ofert w ramaeh umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, pfzetarg
ograniczdny negocjacje z ogloszeniem)
Nalezy podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b?dzie prowadzona:

Naleiy tvskazac elementy, ktorych wartosci b?dq prZediniotein aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartosci, Wynikaj^ce z opisu
przedmiotu zamowienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakeie aukcji
elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d4 waninki, na
jakich wykonawcy b?d4 mogli licytowac (minimalne wysokosci post^ieh):
Informacje dolyCzqce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^zah i speeyfikacji
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techniczaiych w zakresie polq^czen:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektromcznej:.
Informacje o liczbie etapow aukcji elektromcznej i ezasie ieh trwania:

Czas trwania:,

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlo^Ii nowych post^pien, zostapq zakwalifikbwani do nast^pnego
etapu:

Warimki zamkni^cia atdccji elektromcznej:

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

Kjyteria Znaczenie

Cena 95,00

Dhigosc zaoferowanego okresu gwarancji i r?kojmi za wady5,00

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

IV.3) Negocjacje zpgloszeniem, dialog konktirencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszehiem
Minimalne wymagania, ktore musz^ spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest Zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert Wst^ptiych
bez przeproWadzenia negocjaeji
Przewidziany jest podzial negocjaeji na etapy w eelu ograniczenia liezby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapow negoejaeji (w tym liezb? etapow):

Informaeje dodatkowe

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

Inforfnacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^ania stanowi4ee podstaw? do skladania ofert, jeMi zamawiaj^cy przewiduje
nagrody:

Wst^pny harmOnogram post?powania:

Podzial dialogu na etapy w eelu ograniczenia liezby rozwi^zan:
Nalezy podac informaeje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

lV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia defmiuj^ce minimalne wymagania, ktOrym musz^
odpowiadac wszystkie Ofer^^:

Podzial negocjacji na etapy w eelu ograniezeniu liezby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez

j'-
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zastosowanie kiyteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zatnowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na ktorej b?dzie prowadzona licytacja elektroiiiczaa:
Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost?pny opis przedmiotu zatnowienia W licytacji
elektronicznej:
Wytnagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcpw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz^dzen infortnatycznych:
Sposdb postppowania 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 Zlozyli nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nastppnego

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

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

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si§ istotne zmlany postanowien zawartej umowy W stosunku do trfesci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1)W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcp w zakrCsie nieprzewidzianym W ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 15/pn/2018. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sip, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postopOwaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze
proponowany iimy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie
postopowania o udzielenie zamowienia (15/pn/2018). Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z
podwykonawcy, odsuniocie podwykonawcy b^dz wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej w Zamowieniu nr 15/pn/2018, wiimo nast^pic
w drodze pisemnego aneksu do umowy. 2) Umowa niniejsza b^dzie mogla ulec zmianie w
zakresie terminu wykonania umowy w przypadku wyst^pienia nast^puj^cych przeszkod w jej
realizacji: a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj^tym w
doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc
zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dzialania przyrody,
zamieszki uliczne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych. W takim przypadku,
o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy Wykonawca
zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiajqcego na pismie oraz uzyskac pisemne
stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako
sily wyzszej oraz jej wplywu na mozliwosc prowadzenia robot, b) w przypadku zaistnienia
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okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych warunkami organizacyjnymi,
finansowymi b^dz innymi okolicznosciami, przez ktdre nalezy rozumiec sytuacje zwi^ane z
koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen, uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to
wykonywanie robot budowlanych. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek Z wyzej wskazanych
okolicznosci (ust. 1 lit. a lub lit. b), tcrmin wykonania robot budowlanych zostanic zawicszony na
okrcs niczb^dny do usuni^cia lub ustq^pienia przcszkody w wykonywaniu robot. Od picrwszcgo
dnia roboczcgo nast?pujqccgo po dniu usuni?cia lub ustqpicnia przcszkody bicg tcrminu rcalizacji
robot budowlanych bfdzic kontynuowany. Zawicszcnic tcrminu rcalizacji robot budowlanych
b?dzic wymagalo piscrrmcgo potwicrdzcnia przcz Zamawiajqcego na protokolc zawicszcnia
okrcslajqcym w szczcgolnosci dat? rozpocz^cia okrcsu zawicszcnia, podpisanym przcz
Zamawiajqccgo oraz Wykonawc?. Kazdorazowc zawicszcnic robot zostanic rownicz odnotowanc
w dzicnniku budowy i potwicrdzonc wpisami w kolejnych dniach az do usuni^cia lub ustqpicnia
pfzeszkody. Po usuni^ciu lub ustqpieniu przcszkody, Strony ninicjszcj umowy sporzqdzq piscmny
ancks do umowy wskazujqcy okrcs trwania zawicszcnia rcalizacji robot budowlanych Oraz
okrcslajqcy tcrmin pozostaly do zakohczcnia rcalizacji umowy. Wystqpicnic przcslanck
wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawicszcnia tcrminu rcalizacji robot budowlanych jako
calosci; przcszkoda mozc zatem dotyczyc cz^sci rcalizowanych robot, co nic wyklucza
prowadzcnia robot budowlanych w pOzostalym zakrcsic. 3) JczCli w okresic rcalizacji timowy
nastqpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmujc si? nast?pujqcc zasady. Jczcli zmiana
stawki podatku VAT b?dzic oznaczala zwi?kszcnic wynagrodzcnia brutto umowy albo - w
sytuacji, gdy podatck VAT zgodnic z obowiqzujqcymi przcpisami obowiqzany b?dzic
odprowadzac Zamawiajqcy - zwi?kszcnic wydatku brutto po stronie Zamawiajqccgo,
wynagrodzcnic netto umowy, w tym takzc wartosci, ccny nctto, zostanic obnizonc w taki sposob,
aby po doliczcniu akmalnic obowiqzujqccj stawki podatku VAT, wydatck brutto po stronie
Zamawiajqccgo nic przekroczyl ccny ofcrty nctto Wykonawcy powi?kszoncj o podatck VAT w
wysokosci obowiqzujqccj w dniu zlozcnia ofcrty w zamowicniu nr 15/pn/2018. W przypadku
ustawowcgO zmniejszcnia stawki podatku VAT w okrcsic rcalizacji umowy, do wynagrodzcnia
nctto umowy, w tym takzc do wartosci, ccn nctto, zostanic doliczony podatck VAT w wysokosci'
obowiqzujqccj na skutck zmniejszcnia stawki. Zmiana stawki podatku VAT wraz z jcj
konsckwcncjami zostanic wprowadzona do umowy w formic piscmncj, w drodzc ancksu do
umowy, zc wskazanicm dnia wcjscia w 2ycic zmiany stawki podatku VAT. 4) W trakcic rcalizacji
umowy Wykonawca mozc dokonac zmiany formy zabczpicczcnia na jcdnq lub kilka form, o
ktorych mowa w aft. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowich publicznych. Zmiana fOrmy
zabczpicczcnia musi zostac dokonana z zachowanicm ciqglosci zabczpicczcnia i bcz zmnicjszarda
jcgo wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabczpicczcnia Wykonawca obowiqzany
jest poinformowac Zamawiajqccgo z odpowicdnim wyprzcdzcnicm. Zmiana formy
zabczpicczcnia zostanic wprowadzona i potwicrdzona stosownym anckscm do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

r

SrOdki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofeft lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu:
Data: 2018-10-26, godzina: 12:00,
Skroccnic tcrminu skladania wnioskow, zc wzgl?du na pilnq potrzcb? udzielcnia zamowienia
(przctarg nicograniczony, przctarg ograniczony, ncgocjacjc z ogloszcnicm):
Nic

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mogq bye sporzqdzanc ofcrty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
post?powaniu
> polski
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IVi6.3) Termm i^iqzania ofert^: do: okres w dniach: 30 (od ostateczaego terminu skladdnia
ofert)
IV.6.4) Przewiduje si§ uniewaznienie post^pdwania d udzielenie zampwidiiia, w pfzypadku
nieprzyznania srodkow pdchodzqcych z budzetu Unii Eurdpejskiej draz niepddlegaj^cych
zwrdtdwi srddkdw z pdindcy udzieldnej przez panstwa czidnkdwskie Eurdpejskiego
PdrdZdmiema d Wolnym Haddlli (EFTA), ktdre mialy bye przeznaczone na sfihansdwadie
caldsci lub czpsci zamdwienia: Nie <
IV.6i5) Przewiduje siig uniewaznieiiie pdst^pdwania d udzielenie Zamdwienia, jezeli sf ddki
sluz^ce sfinahsdwaniu zamdWien na badania naukoWe lub praee rdzWdjdWe, ktdre
zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na sfinansdwanie caldsci lub czpsci zamdwienia, nie
zdstaly mu przyznane Nie
IV.6.6) infdfmacje dddatkdwe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIDWYCH

0^ U<.

NarodowegoFMus?"

jkrz^ S: if^am >wicz
1-
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