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Ogtoszenie o zam6wieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja 1: InStytucja zamawiajc^ca

1.1) Nazwa I adresy

Narodowy Fundusz Zdrowia Slejskl Oddziai Wojewodzki

ul. Kossutha 13

Katowice

40-844

Polska

Osoba do kontaktow; adres j.w..

Tel.: +48 327351637

E-mail: zamowieniapubIiczne@nfz-katowice.pl

Faks: +48 327351636

Kod NUTS: PL22A /

Adresy internetowe:

Glowny adres: http://www.nfz-katowice.pl

1.2) Informacja o zamowieniu wspolnym

1.3) Kortiunikacja

Nieograniczdny, pelny i bezposredni dost?p do dokumentow zamowiefiia mozha uzyskac bezplatnie pod

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

Wi?cej inforfnacji mozna uzyskac pod adresem podanyiti pdwyzej

Oferty lub whidski o ddpuszczenie do udziafu w post^powaniu nalezy przesytac na nast?puj^cy adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki

ul. Kossutha 13, pokdj 208A (II pi^tro)

Katowice

40-844

Polska

bsoba do kontaktow: Mariusz Partyka
Tel.: +48 327351637

E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

Faks: +48 327351636

Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Glowny adres: http://www.nfz-.katowice.pl

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj^cej

Podmiot prawa publicznego

1.5) Glowny przedmiot dziataino^ci

Inna dzialalno^c: instytucja ubezpieczenia zdrowdtnego

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkosc lub zakres zamowienia
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11.1.1) Nazwa:

Dostawa przetetcznikow modularnych oraz przet^cznikow z funkcj^ ti^czenia w stos

Numer refgrencyjny: 16/pn/2018

11.1.2) Gtowny kod CPV

32420000

11.1.3) Rodzaj zamowienia

Dostawy

ri.1.4) Krdtki opts;

Przedmiotem zamowienia jest dostawa przei^cznikow. Zamdwienie podzielbno na dwa pakiety (zakresy):
Pakiet I - dostawa przel?jcznik6w mpdularnyoh

Pakiet II - dostawa przet^cznlkow z funkcjq i^czenia w stos.
Realizacja dostawy w kazdyrii z pakietdw nast^pi zgodnie z zasadami okresldnymi w SIWZ, w tym zgodnie z

formularzem opis przediriiotu zamowienia i wzorem urriowy dia danego pakietu. Prawo opcji (tyiko w zakresie

pakietu I) Obok zamowienia gwarantbwanego w pakiecie I, obejmuj^cego dostawp prze^cznikow modularnych,

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zrealizowania zamowienia objptego prawerti opcji. Realizacja prawa opcji

bpdzie polegata na dostarczeniu wskazanych przez Zamawiaj^cego elementow. Opis elementow objptych

prawem opcji znajduje sip w formiilarzu opis przedmiotu zamowienia pakiet i. W ci^gu 7 dni liczqc od dnia

zawarcia umowy Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy jednorazowo pisertin^ informacj? d Skorzystaniu b^dz

nieskdrzystaniu z prawa opcji.

11.1.5) Szacunkowa catkowlta wailosc

11.1.6) Informacje o czpsciach

To zartiowienie podzielone jest na czpsci: tak

Oferty mozna sktadac w odniesieniu do wszystkich czpsci

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

Pakiet I - dostawa przelqcznikow modularnych

Gzpdc nr: 1

11.2.2) Dodatkowy kod lub kbdy CPV

32420000

11.2.3) Mlejsce dwladczenia usiug

Kod NUTS: PL22A

Glowne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sl^ski OW NFZ, ul. Kossutha 13 w Katowicach.

11.2.4) Opis zamowienia:

Dostawa przei^cznikow modularnych (zamowienie gwarantowane)
1. Modularny przetqcznik dostppowy - 3 szt.

2. ModuJ kart linidwych - typ 1 szt. 8

3. Modui kart llniowych - typ 2 szt.lO

4. Modui kart llniowych - typ 3 szt.2

5. Wkiadka SFP+ lOG , Multimode , 850 nm, LC zgodna z moduiami opisanyrfii w pkt. 3 szt. 6
a) wykonanie zamowienia gwarahtowanego - w terminie do 31.12.2018 r., z zastrzezeniem posfanowieri §7
wzoru umowy;
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b) w przypadku skorzystania przez Zamawiajqeego z prawa opcji, Zamawiaj^cy przekaze Wykdnawcy

jednorazowq informacj? o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 7 drii licz^c od dnia

zawarcia umowy. Wykonawca zobowi^any b?dzie dostarczyc przedmiot obj^ty prawem opcji w terminie do

21.01.2019 r. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismle. W przypadku skorzystania z prawa opcji,

Zamawiaj^cy wskaze, ktore z elementow opcji oraZ w jakiej liczbie, konkretnie zamawia.

c) Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprz?t (iicencje na oprogramowanie kornputerowe) zostaj^

udzielone na czas nieokreslony.

Wykonawca zobowi^ahy jest przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze ewentualne

nosniki CD iub DVD zwi^ane z przedmiotem zamdwienia w terminie wskazanym powyzej pod lit.a lub
odpowiedniO pod lit.b zd.2. —Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy zamieszcza SIWZ: http://
www.nfz-katowice.pi/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi —Miejsce (adres) sWadania ofert; Narodowy

Fundusz Zdrowia Si^ski Oddziaf Wojewodzki ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj 208A (1! pi?tro).
Szczegdfowy opis przedmiotu zamowienia zawiera formuiarz opis przedmiotu zaitiowienia pakiet i, stanowi^cy

integraln^ cz?sc SIWZ.

Realizacja zamowienia b?dzie przebiegata ria warunkach okresionych we wzorze umowy dia pakietu I

stanowi^cym integrain^ cz?s6 SIWZ. Wzor umowy pakiet I przewiduje i okresia warunki ewentuainej zmiany

tresci umowy.

»Wykonawca winien podad w tresci formularza opis przedmiotu zamowienia pakiet I nazw§ producenta oraz

nazw? modelu oferowanych elementow. Formuiarz opis przedmiotu zamdwienia pakiet I, w tym wskazane

przez Wykonawc§ nazwy producenta Oraz nazwy modelu, sktadaj^ si§ na tresc oferty. Wykonawca winien

ziozyc nast^puj^ce oswiadczenia, ktdrych tredd znajduje si? w formularzu opis przedmiotu zamdwienia pakiet

I: a)Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t b?dzie fabrycznie

nowy oraz wyprodukowany nie wczesniej niz w II potowie 2017 r. W definicji sprz?tu fabrycznie nowego nie

miesci si? sprz?t ponownie wprowadzony na rynek przez producenta sprz?tu po przeprowadzonym procesie

jego odnowienia (ang. „refurbished"). Zamawiaj^cy nie dopuszcza dostarczenia przetqcznikdw ponownie

wprowadzonych na rynek przez producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. „refurbished").

b)Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t b?dzie wyprodukowany
zgodnie z obowi^uj^cymi przeplsami prawa oraz normami, b?dzie w peini wartosciowy i nadaj^cy si? do

uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadat deklaracje zgodnodci CE.

c) Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t pochodzi z legalnego

zrddfa, b?dzie Obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze

umowy) zawartych w cenie i swiadczonych przez sled serwisow^ producenta sprz?tu.

d) Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p do wszelkich

poprawek i najnowszych wersji oprogramowania wbudowanego udost?pnionych przez producenta, w tym prawo

do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta b^dz w inny sposdb udost?pniony przez Wykonawc?,

zainstaiowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osdb lub podmiotdw.

11.2.5) Kryteria udzielenia zamdwienia

Kryteria okreslone ponizej

Kryterium jakosci - Nazwa: Dtugodd okresu gwarancji oraz r?kojmi za wady / Waga: 20

Kryterium jakosci - Nazwa: Kompatybilnosd z posiadanymi modufami / Waga: 10

Cena - Waga: 70

11.2.6) Szacunkowa wartodc

11.2.7) Okres obowiqzywania zamdwienia, umowy ramowej lub dynamicznegp systemu zakupdw

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamdwienie podlega wznowieniu: nie

U/-
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11.2.10) Informacje o dfertach wafiantowych

Dbpuszcza si? sktadanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Prawo opcji (tyiko w zakresie pakietu I). Obok zamowienia gwarantowanego w pakiecie I, obejmuj^cego
dostaw? prZet^cznikow modularnych, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zreaiizowania zamowienia
obj?tego prawem opcji. Reaiizaeja prawa opcji b?dzie polegata na dostarczeniu element6w:2. Modui kart
liniowych - typ 1-6 szt.,Modul kart liniowych - typ 2 - 5 szt.,Modul kart liniowych - typ 3 -1 szt.,Wkladka SFP
+ lOG , Muitimode , 850 nm, LC - 6 szt. Opis elementow obj?tych prawem opcji znajduje si? w formuiarzu
opis przedmiotu zamowienia pakiet I. W ci^gu 7 dni licz^c od dnia zawarcia urnowy Zamawiaj^cy przekaze
Wykonawcy jednorazowo pisefnn^ informacj? o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji. W
informacji o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiaj^cy wskaze, w jakim zakresie, tj. z jakich elementow i w
jakiej liczbie chce skorzystac. Reaiizaeja prawa opcji uzalezniona b?dzie od decyzji Zamawiaj^cego (w
szczegolnosci od posiadania przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych w odpowiedniej wysokosci).
Wykonawcy nie przysluguj^ zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku nieskorzystania
przez Zamawiaj^cego z prawa opcji b^dz w przypadku skorzystania z prawa opcji w niepelnym zakresie.

11.2.12) Informacje na temat katalogow elektronlcznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejsklej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamowienia w pakiecie I: a)wykonanie zamowienia gwarantowanego - w terminie do
31.12.2018 r., z zastrzezehiem postanowieh §7 wzoru umowy:b)Wykonawca zobowiqzany b?dzie dostarczy?
przedmiot obj?ty prawem opcji w terminie do 21.01.2019 r.

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa;

Pakiet 1! - DostaWa przel^cznikow z funkcj^ l^czenia w stos

Cz?sc nr: 2

11.2.2) Dodatkowy kOd lub kody CPV

32420000

11.2.3) Mlejsce §wiadczenia ustug

Kod NUTS: PL22A

Glowne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Kossutha 13, Katowice

11.2.4) Opis zamowienia:

Przel^cziiik dost?powy z funkcj^ leiczenia w stos- 4 szt.

a) wykonanie zamowienia - w terminie do 31.12.2018 r., z zastrzezeniem postanowien §7 wzoru umowy;
b) Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprz?t (licencje na oprogramowanie komputerowe) zostaj^
udzielone na czas nieokreslony.

Wykonawca zobowi^any jest przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze ewentualne
nosniki CD lub DVD zwi^ane z przedmioterti zamowienia w terminie wskazanym powyzej pod lit.a.—Adres
strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy zamieszcza SIWZ: http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/

zamowienia/przetargi —Miejsce (adres) skladania ofert: Narodowy Fundusz ZdrOwia Sl^ski Oddziat Wojewodzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj 208A (II pi?tro). —Adres strony internetowej, na ktorej Zarnawiaj^cy
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zamieszcza SIWZ: http://www.nfz-katdwice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/prz6targi —MiejSce (adres)

sktadania dfert: Narodowy Fundusz Zdrowia Si^ski Oddziaf Wojewodzki ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj

20BA (I! pi§tro)...

Szczegdfowy opis przedmiotu zamowienia zawiera formularz opis przedmiotu zamdwienia pakiet II , stanowi^cy

integraln^ cz?sc SIWZ.

Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy dia pakietu II

stanowi^cym integraln^ cz?sc SIWZ. Wzor umowy przewiduje I okresia warunki ewentualnej zmiany tresci

umowy.

»Wykonawca winien podac w tresci formularza opis przedmiotu zamowienia pakiet II nazw? producenta oraz

nazw§ modelu oferowanych elementdw. Formularz opis przedmiotu zamdwienia odpowiednio pakiet II , w tym

wskazane przez Wykonawc? nazwy producenta oraZ nazwy modelu, sWadaj^ si? na tresc oferty. Wykonawca

winien zfozyc nast?puj^ce odwiadczenia, ktdrych tresc znajduje si? w formularzu opis przedmiotu zamdwienia:

a)Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t b?dzie fabrycznie

nowy oraz wyprodukowany nie wczesniej niz w II potowie 2017 r. W deflnicji sprz?tu fabrycznie nowego nie

miedci si? sprz?t ponownie wprowadzony na rynek przez producenta sprz?tu po przeprowadzonym procesie

jego odnowienia (ang. „refurbished"). Zamawiaj^cy nie dopuszcza dostarczenia przef^cznikdw ponownie

wprowadzonych na rynek przez producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. „refurbished").

b)Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t b?dzie wyprodukowany

zgodnie z obowi^ujqcymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w peini wartosciowy i nadaj^cy si? do

uzywania zgodnie z jego przezriaczeniem oraz b?dzie posiadat deklaracje zgodnosci CE.

c) Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t pochodzi z iegalnego

zrddia, b?dzie obj?ty pakietem uprawnieri gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze

umowy) zawartych w cenie i dwiadczonych przez sled serwisow^ producenta sprz?tu.

d) Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p do wszelkjch

poprawek i najnowszych wersji oprogramowania wbudowanego udost?pnionych przez producenta, w tym prawo

do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta b^dz w inny sposob udost?pniony przez Wykonawc?,

zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osob lub podmiotow.

11.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia

Kryteria okreslone ponizej

Kryterium jakosci - Nazwa: Diugosc okresu gwarancji oraz r?kojmi za wady / Waga: 20

Cena - Waga: 80

11.2.6) Szacunkowa wartodc

11.2.7) Okres obowiqzywania zarhowienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza si? sktadanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

11.2.12) Informacje na temat katalogow eiekfronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkdw Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonanie zamowienia - w terminie do 31.12.2018 r., z zastrzezeniem postanowieh §7 wzoru umowy.

{j\^
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Sekcja III: Inforrhacie o charakterze prawnym. ekonomicznvm. finansowym i technicznym
lll.l) Warunki udziatu

111.1.1) Zdolno§6 do prowadzenia dziatainosci zawodowej, w tym wymogi zwi^zane z wpiseiti do rejestru

zawodowego lub handlowego

111.1.2) Sytuacja ekonomiczna i fihansowa

Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udziatu w post?powaniu dotycz^cy sytuacji finansowej. W przypadku

niniejszego Zamdwienia, oswiadczenle, o ktoryrti mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sktada w formie

jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet, w sposob opisany w Instrukcjl dotycz^cej JEDZ. Warunek w

zakresie pakietu I.Wykonawca winien wykaZad posiadanie srodkow finansowych w wysokosci co najmniej

300.000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 300.000,00 ztotycti, w okresie nie

wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert. W celu wykazania spetnienia waruriku

udziatu w post^powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca sktada oswiadczenle (JEDZ) o spetnianiu

ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa

w pkt VI pkt 3 lit.d SIWZ. Warunek w zakresie pakietu II. Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow

finansowycfi w wysokosci co najmniej 60.000,00 ztotycli lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym

niz 60.000,00 ztotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uptywem terminu sktadania ofert.

W celu wykazania spetnienia warunku udziatu w post§powaniu dotyczeicego sytuacji finansowej, Wykonawca

sktada oswiadczenle (JEDZ) o spetnianiu ww. warunku, a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument: informacja

banku iub spotdzieiczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych srodkow

finansowych lub zdoinosc kredytowq Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uptywem

terminu sktadania ofert. Jezeii Wykonawca poiega na sytuacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych

iub zdolnosci kredytowej) innego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.

Jezeii z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozyc dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej

wymaganego przez Zamawiajcicego, moze ztozyc inny dokument, ktory w wystarczajqcy sposob potwierdza

spetnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziatu w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp). Wykonawca,

ktory powotuje si§ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si? na ich zasoby,

warunku udziatu w post?powaniu, sktada takze jednoiite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotow (por. art.

25a ust.3 pkt 1 pzp). W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) b^dz sytuacji finansowej

(posiadanie srodkow finansowych iub zdolnosci kredytowej) innego podmiotu/6w, Wykonawca wskazuje

ten fakt w dokumencie JEDZ, a takze w formularzu oferty. W celu oceny, czy Wykonawca poiegaj^c na

zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) b^dz sytuacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych lub zdolnosci

kredytowej) innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowat niezb?dnymi

zasobami w stopniu umozliwiajqcym naiezyte wykonanie zamowienia pubiicznego oraz oceny, czy stosunek

t^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobbw, Zamawiajqcy z^da

wskazania w szczeg6lnosci:a)podmiotu, ktory udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres):b)zakresu

dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;c) sposobu wykorZystania zasobow innego podmiotu przez

Wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia pubiicznego;d)zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy

wykonywaniu zamowienia pubiicznego. Informacje, o ktorych mowa powyzej pod iit.a-d, winny znalezd si? w

zobowi^aniu podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji

zamowienia. Zobowiqzanie podmiotu, o ktorym mowa wyzej, Wykonawca zat^cza do oferty.

Minimainy poziom ewentuainie wymaganych standardow:

Warunek dotycz^cy pakietu I

^  I
oJ

Cm



7/11

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow finansowych w wysokosci co najmniej 300.000,00 ztotych lub
zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 300.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszyiti niz 1
miesi^c przed upfywem terminu sktadania ofert.

Warunek dotycz^cy pakietu II

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow finansowych w wysokosci co najmniej 60.000,00 ztotych lub
zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 60.000,00 ztotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1
miesi^c przed uplywem terminu sktodania ofert. Wymogi odnosz^ce si? do warunku udziato w post?poWaniu
dotycz^cego sytuacji finansowej (posiadanie

srodkow finansowych lub zdolnOsci kredytowej) okreslono w niniejszym ogtoszeniu oraz w SIWZ.
»»Kwestia podmiotow, na ktbrych zasoby powoluje si? Zamawiaj^cy (art. 22a ust.l pzp) zostafa opisana w
SIWZ oraz w pkt Ml.1.2) niniejszego ogtoszenia.Jezeli Wykonawca pojega na zdolnosciach lub sytuacji innego

podmiotu/6w na zasadach okreslonych w art.22a pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty
i oswiadczenia wymienione w pkt VI.3 lit. d niniejszego ogtoszenia.

»»Zasady dotyczqce wykonawc'ow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia okresia SIWZ. W

przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt
VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, tj. jednolity dokument (JEDZ) sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamowienia. Dokumenty te winny potwierdzic speinianie warunkow udziato w post?powaniu oraz

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje speinianie warunkow udziato w

post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

.1.3) Zdolnosc techniczna 1 kwallfikacje zawodowe

Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziatu w post?powaniu dotycz^cy zdolnosci zawodowej

Warunek w zakresie pakietu I. W celu wykazania speinienia warunku udziato w post?powaniu dotycz^cego

zdolnosci zawodowej (posiadania doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca skiada oswiadczenie
(JEDZ) 0 spetnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajqcego dokumenty,
0 ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e i lit.f SIWZ. W przypadku niniejszego zamdwienia, oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sktada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) na dahy pakiet

(sktada w sposob opisany w Instrukcji dotycz^cej JEDZ).

Wykonawca winien spetnic warunek dotyczqcy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doSwiadczenia)
polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^gtych rowniez wykonywaniu,
w okresie Ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, przynajmniej 1 Gednej) dostawy sprz?tu sieciowego wykonanej lub wykonywanej. Pod
poj?ciem wykonana dostawa sprz?tu sieciowego nalezy rozumiec zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu
sprz?tu sieciowego o wartdsci nie mniejszej niz 150.000,00 ztotych brutto, ktdrego realizacja zostata
zakoriczona (umowa zostata zrealizowana).Pod poj?ciem wykonywana dostawa sprz?tu sieciowego nalezy
rozumiec zamdwienie b?dqce w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu
sprz?tu sieciowego, ktdrego pewna cz?sc o wartosci nie mniejszej niz 150.000,00 ztotych brutto, zostata juz
zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyt^cznie swiadczen okresowych lub ciqgtych. Jezeli Wykonawca
powota si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej Swiadczenie okresowe lub ci^gte, w przypadku w^tpliwoSci
zobowi^any b?dzie wykazac - udowodnic - okresowy lub ci^gty charakter swiadczenia).
Warunek w zakresie pakietu II. W celu wykazania spetnienia warunku udziatu w post?powaniu dotycz^cego
zdolnosci zawodowej (posiadania doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sktada oswiadczenie
(JEDZ) o spetnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty,
0 ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e i lit.f SIWZ. W przypadku niniejszego zamdwienia, odwiadczenie, o ktdrym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sktada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet.

(jA
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ktory sktada w sposob opisany W Instrukcji dotycz^cej JEDZ. Wykonawca winien spefnic warunek dotycz^cy

zdolnosci zawodowej (posiadaniawymaganego doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, aw

przypadku swiadczert okresowych liib ci^glych rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, przypajmniej 1

O'ednej) dostawy sprz§tu sieciowego wykonanej lub wykonywanej. Pod poj^ciem wykonana dostawa sprz?tu
sieciowego nalezy rozumiec zamowienle polegaj^ce na dostarczeniu sprz?tu sieciowego o wartosci nie
mniejszej niz 30.000,00 ziotych brutto, ktorego reaiizacja zostata zakobczona (umowa zostaia zrealizowana).

Rod poj^ciem wykonywana dostawa sprz^tu sieciowego nalezy rozumieb zamowienle b?d^ce w trakcie

realizacji (umowa jest nadai realizowana) polegajqce na dostarcZaniu sprz?tu sieciowego, ktorego pewna

czfsc 0 wartosci nie mniejszej niz 30.000,00 zlotych brutto, zostaia juz zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta

dotyczy wyi^cznie swiadczen okresowych lub ci^glych. Jezeli Wykonawca powoia si? na wykonywanie dostawy

stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^gie, w przypadku w^tpiiwosci zobowi^any b?dzie wykazac -

udowodnic - okresowy lub ci^giy charakter swiadczenia). W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej

(doswiadczeniu) b^dz sytuacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej) innego

podmiotu lub podmiotow- patrz pkt ill.1.2 nieniejszego ogioszenia.

Minimainy pOziom ewentualnie wymaganych standardow:

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow finansowych w pakiecie i: w wysokosci co najmniej

300.000,00 zfotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszyrn niz 300.000,00 ziotych, w okresie

nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu sktadania ofert, a w pakiecie ii posiadanie srodkow

finansowych w wysokosci co najmniej 60.000,00 ztotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym

niz 60.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skiadania ofert.

Postanowienia dotycz^ce obydwu pakietow. Wykaz dostaw wykonanych - a w przypadku swiadczen

okresowych lub ciqglych rowniez wykonywanych - Wykonawca zamieszcza w fdrmularzu wykaz dostaw

wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostafy

wykonane, oraz zaf^czeniem dowoddw okresiaj^cych, czy te dostawy zostaty wykonane lub s^ wykonywane

nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa powyzej, s^ referencje b^d2 inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byiy wykonywane, a w przypadku swiadczeb okresowych lub ci^giych

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^giych

nadai wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye

wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed upiywem terminu skiadania ofert. UWAGAIOdpowiednio wykonanie

iub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poparte dowodem, ze dostawa zostata wykonana

nalezycie lub jest wykonywana nalezycie. informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mogq bye
sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi z dokumentow potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie (wykonywanie)

dostaw.Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok

wykonania (zakonczenia) dostawy: w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadai realizowana)

- Wykonawca wskazuje dzieb, miesi^c i rok wykonania (zakobczenia) zrealizowanej juz cz?§ci dostawy z
zaznaczeniem, iz jest to dostawa (umowa) nadai realizowana. Podaj^c w formularzu wykaz dostaw warto^c,

Wykonawca;- w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w ziotych za calosc wykonanej dostawy,
za^- w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadai realizowana) - Wykonawca wpisuje zarbwno kwot?
brutto w ztotych za zrealizowana juz w ramach catosci cz?^c dostawy oraz kwot? brutto w ztotych stanowi^c^
wartosc catej dostawy. Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zambwieb bytby szerszy
(np. obejmowatby rowniez dostaw? innych eiementow, innego asortymentu iub inny rodzaj zamowienia,
np. ustugi), Wykonawca winien wyodr?bnic i podab dane dotycz^ce samej dostawy sprz?tu sieciowego. W
przypadku podawania wartobci Wykonawca winien wpisab zarowno kwot? brutto stanowiqc^ wartosc catego

(A/^
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zamowienia, jak i yvartdsc brutto samej dostawy sprz^tu sieciowego.Pod poj?ciem ..dostawa sprz?tu sieciowego"

rozumie si? dostaw? aktywnych urzeidzen sieeiowych.Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot,
na rzecz ktorego dostawa zostala wykbriana lub jest nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? 1 adres.

Wykonawca w fopmularzu wykaz dostaw podaje informacj?, czy dostawa (umowa) zostaia wykonana, ozy

tez jest nadal wykonywaha.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia:
warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ, winien spelnic samodzieinie

przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden

z takieh Wykonawcdw powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnodci

zawodowej - doswiadczenia).Jezeii Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innego podmiotu/dw na

zasadach okreslonych w art.22a pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotdw dokument wymieniony w

pkt VI.3 lite i f niniejszego ogtdszenia.

III.1.5) Informacje o zamowieniach zastrzezonych

III.2) Warunki dotycz^ce zamdwienia

111.2.2) Warunki realizacjl umowy:

Realizacja zamdwienia w zakresie kazdego z pakietdw b?dzie przebiegata na warunkach okreslonych we

wzorze umowy dia danego pakietu, stanowi^cym integraln^ cz?sc SIWZ. Wzdr umowy pakiet I oraz wzdr
umowy pakiet I! przewidujq i okreslajei warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

111.2.3) Informacje na temat pracownikdw odpowiedzlalnych za wykonanle zamdwienia

Sekcja IV: Procedura

IV. 1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw

IV.1.4) Zmniejszenje liczby rozwiqzan lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektfonicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamdwieh rz^dowych (GPA)

Zamdwienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamdwien rzqdowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycz^ca przedmiotowego post?powania

IV.2.2) Termin skfadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziafu

Data: 15/11/2018

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wystania zaproszen do skfadania ofert lub do udzialu wybranym kandydatom

IV.2.4) J?zyki, w ktdrych mozna sporzqdzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu;

Polski

IV.2.6) Minimainy okres, w ktdrym oferent b?dzie zwi^any oferty

Oferta musi zachowac waznosd do: 13/01/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 15/11/2018

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziaf Wojewddzki ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj 217a (II pi?tro).

(/v^
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Sekcia VI: Informacje uzupetniaje^ce

VI.1) Informacje o powtarzaj^cym si§ charakterze zamovyienia

Jest to zamowienie o charakterze powtarzaj^cym si?: nie

VI.2) Informacje na temat procesow elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Do oferty Wykonawca dot^cza aktualne na dzien sktadania oferty oswiddczenie, o kfdrym mowa w art. 25a

ust.l pkt 1 pzp, tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w pOst?powan!u w
zakresie dotyczacym sytuacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych iub zdolnosci kredytowej) oraz
zdolnosci zawodowej (posiadanie doswiadczenia). W przypadku niniejszego zamdwienia, oswiadczehie, o

ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt i pzp, Wykonawca sktada w formie jednoiitego dokumentu (JEDZ) na dany
pakiet. W terminie 3 dni od dnia Zamieszczenia na stronie internetowej: www.nfz-katOwice.pi informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust.5 pzp,Wykonawca sklada oswiadczenie Wykonawby w trybie art.24 ust.l pkt 23 pzp.Pfzed
udzie|eniem zamdwienia Zamawiajacy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym, nie krdtszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien zlozeriia nast?pujacych

oswiadczeri i dokumentdw:- w celu pOtwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: a)informacji z Krajowego
Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 13,14 i 21 pzp wystawionej nie wczesniej
niz 6 miesi?cy przed uptywem terminu skladania ofert; informacja z KRK w zakresie okreslonym w art. 24

ust.l pkt 21 pzp dotyczy podmiotu zbiorowego b) oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego

prawomocnego wyroku sadu Iub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaieganiu z uiszczaniem podatkdw,
opiat iub sktadek na ubezpieczenia spofeczne iub zdrowotne aibo - w przypadku wydania takiego wyroku Iub

decyzji - dokumentdw potwierdzajacych dokonahie pfatnosci tych naieznosci wraz z ewentualnymi odsetkami

iub grzywnami iub zawarcie wiazacego porozumienia w sprawie splat tych naieznosci (dotyczy art. 24 ust.l

pkt 15 pzp): c) oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego

zakazu ubiegania si? o zamdwienia publiczne (dotyczy art. 24 ust.l pkt 22 pzp);» Jezeli Wykonawca polega

na zdolnosciach Iub sytuacji innegO podmiotu/dw na zasadach okresionych w art. 22a pzp, przedstawia w

odniesieniu do tych podmiotdw dokumenty/oswiadczenia wymienione pod lit. a)-c).

- w celu potwierdzenia spelniania warunkdw udzialu w post?powaniu: d) informacja banku iub spdldzielczej

kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych srodkdw finansowych iub zdoihosc

kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skfadania ofert

- por. pkt V pkt 1 ppkt 2 iit.a SIWZ;» Jezeii Wykonawca polega na sytuacji finansowej (posiadanie srodkdw

finansowych Iub zdolnosci kredytowej) innego podmiotu/dw, przedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego

podmiotu.

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozyc dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej

wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze ziozyc inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza

spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

e)formularz wykaz dostaw - wykonanych iub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) iat przed uplywem

terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane (por. pkt V pkt

1 ppkt 2 lit.b SIWZ) oraz zal^czeniem f) dowoddw okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane iub

s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyzej, s^ referencje b^dz inne dokumenly

wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych

Iub ci^glych s^ wykonywane, a jezeii z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku dwiadczen okresowych

Iub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzajeice ich nalezyte wykonywanie

powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.
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VI.4) Procedury odwdtawcze

Vl.4.1) Organ odpowiedzialhy za procedury pdwotawoze

Krajowa Izba Odwolawcza

ui. Postppu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolariia@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.goy.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Vl.4.3) Sktadanje odWotari

VI.4.4) Zrodto, gdzie mozna uzyskac infbrmacje na temat sktadania odwotari

Urzpd Zamowien Publicznych

ul. Postppu 17a

WarszaWa

02-676

Polska

Tel: +48 224587701

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysfania niniejszego ogtoszenia: q -j -jg 2018

iX»


