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Ogloszenie o zamowieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca

1.1) Nazwaiadresy

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziaf Wojewddzki

ul. Kossutha 13

Katowice

40-844

Polska

Osoba do kontaktow: adres j.w.

Tel.: +48 327351637

E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

Faks: +48 327351636

Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Gfowny adres: http://www.nfz-katowlce.pl

1.2) Wspolne zamowienie

1.3) Komunikacja

Nleograniczony, pefny i bezposrednl dost^p do dokumentow zamowienia mozna uzyskac bezpfatnie pod

adresem: www.nfz-katowice.pl

Wi?cej informacji mozna uzyskac pod adresem podanym powyzej

Oferty lub wnloski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu nalezy przesyfac na nast?puj^cy adres:
Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziaf Wojewddzki

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

Katowice

40-844

Polska

Osoba do kontaktow: Mariusz Partyka

Tel.: +48 327351547

E-mail: zamowlenlapubliczne@nfz-katowice.pl

Faks: +48 327351636

Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

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

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj^cej

Podmiot prawa publlcznego

1.5) Gtowny przedmiot dzialalnosci

Inna dzlatalnosc: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja 11: Przedmiot

II.1) Wieikosc lub zakres zamowienia

II.1.1) Nazwa:
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Zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek tasmowych (pakiet II)
Numer referencyjny: 15/pn/2017

11.1.2) Glowny kod CPV

30233140

11.1.3) Rodzaj zamowienia

Dostawy

11.1.4) Krotki opis;

Przedmiotem zamowienia jest zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek tasmowych

(pakiet II), zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzami opis przedmiotu zamowienia

pakiet I oraz pakiet II oraz wzorem umowy.

Kod Wspolnego Slownika Zamdwien (CPV):

30.23.31.60-0 Jednostki pami?ci tasmowe], 30.23.31.41-1 Nadmiarowa macierz niezaleznych dyskow (RAID)

Przedmiot zamowienia obejmuje wyl^cznie dostaw? nast^puj^cych elementdw:

Pakiet I: dostawa 2 szt. macierzy dyskowych.

Pakiet II: dostawa 2 szt. bibliotek tasmowych.

Nazwy uzyte w formularzach opis przedmiotu zamowienia pakiet I oraz pakiet II odnosz^ si? do sprz?tu,

mechanizmow bqdz licencji (funkcjonalnosci) posiadanych przez Zamawiaj^cego. Formularze te zawiera]^

informacje niezb?dne dia zdefiniowania istniej^cego srodowiska, do ktorego rozbudowy przedmiot obj?ty

niniejszym zamowieniem w pakiecie I i II jest przeznaczony. Uzyte nazwy nie stanowi^ zatem wskazania

znakow towarowych.

11.1.5) Szacunkowa catkowita wartosc

11.1.6) Informacje o cz?sciach

.  To zamdwienie podzielone jest na cz?sci: tak .

Oferty mozna sktadac w odniesieniu do wszystkich cz?sci

11.2) Opis

11.2.1) IMazwa:

Dostawa 2 szt. macierzy dyskowych

Cz?sc nr: 1

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30233141

11.2.3) Mlejsce swiadczenia usiug

Kod NUTS: PL22

GIdwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

wojewddztwo sl^skie

11.2.4) Opis zamowienia:

Macierz dyskowa - 2 szt.

Przedmiotem zamdwienia w pakiecie I jest dostawa macierzy do systemdw pracuj^cych

w osrodku podstawowym i zapasowym Sl^skiego OW NFZ zgodnie z SIWZ, w tym zgodnie

z opisem zawartym w niniejszym formularzu oraz z wzorem umowy.

11.2.5) Kryteria udzieienia zamowienia

Kryteria okreslone ponizej

Kryterium jakosci - Nazwa: DIugosc okresu gwarancji (w tym wsparcia senwisowego) oraz r?kojmi za wady /

Waga: 20%

(yr
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Kryterium jakosci - Nazwa: Zgloszenia serwisowe i naprawy / Waga: 5%
Cena - Waga: 75

11.2.6) Szacunkowawartosc

11.2.7) Okres obowiqzywania zamowienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow
Okres w dniach: 45

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza si§ skladanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

11.2.12) Informacje na temat katalogow eiektronlcznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

11.2.14) Informacje dodatkowe

11.2) Opis

j|.2.1) ISIazwa:
Dostawa 2 szt. bibliotek tasmowych

Cz^sc nr: 2

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30233160

11.2.3) Mlejsce swiadczenia usiug

Kod NUTS: PL22

Gfowne miejsce lub lokalizacja realizacji:

wojewodztwo slqskie

11.2.4) Opis zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa bibliotek tasmowych zgodnie z SIWZ, w tym zgodnie z opisem zawartym

w niniejszym formularzu oraz z wzorem umowy:

bibliotek tasmowa typ I oraz biblioteka tasmowa typ II.

11.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia

Kryteria okreslone ponizej

Kryterium jakosci - Nazwa: DIugosc okresu gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) oraz r^kojmi za wady /
Waga: 20%

Kryterium jakosci - Nazwa: Zgloszenia serwisowe i naprawy / Waga: 5%

Cena - Waga: 75%

11.2.6) Szacunkowawartosc

11.2.7) Okres obowi^ywania zamowienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza si? skladanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
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11.2.12) Informacje na temat katalogow elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskie]

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

11.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnvm. ekonomicznym. finansowvm 1 technicznvm
111.1) Warunki udziatu

111.1.1) Zdolnosc do prowadzenia dziafalnosci zawodowej, w tym wymogi zwiqzane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

111.1.2) Sytuacja ekonomiczna 1 finansowa

111.1.3) Zdolnosc techniczna 1 kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krdtki opis kryteriow kwalifikacji:

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)
polegajqcy na nalezytym wykonaniu, aw przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy wykonanej lub wykonywanej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

Przez wykonan^ dostaw? nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu w pakiecie I macierzy,
a w pakiecie II biblioteki tasmowej lub bibliotek tasmowych o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 ztotych

brutto, ktorego realizacja zostata zakonczona (umowa zostala zrealizowana).

Pod poj^ciem wykonywana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b^d^ce w trakcie realizacji (umowa jest

nadal realizowana) polegaj^ce na dostarczeniu w pakiecie I macierzy, aw pakiecie II biblioteki tasmowej lub
bibliotek tasmowych, ktorego pewna cz^sc o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 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 ciqgte, w przypadku w^tpliwosci zobowi^any
b?dzie wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^gty charakter swiadczenia).

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku swiadczen okresowych lub ci^gtych rowniez wykonywanych -
Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaty wykonane, oraz zat^czeniem dowodow okreslaj^cych, czy te
dostawy zostaty wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyzej,

sq referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byty wykonywane,
aw przypadku swiadczen okresowych lub ciqgtych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - oswiadczenie Wykonawcy;

w przypadku swiadczen okresowych lub ci^gtych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty
potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesi?,ce przed uptywem
terminu sktadania ofert.

III.1.5) Informacje o zamowieniach zastrzezonych

111.2) Warunki dotycz^ce zamowienia

111.2.2) Warunki realizacji umowy:

Realizacja zamowienia b?dzie przebiegata na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym
integraln^ cz?sc SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okresia warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

111.2.3) Informacje na temat pracownikow odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia

Sekcja IV: Procedura

0^
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IV. 1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwi^ah lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumlenia w sprawie zamowien rz^dowych (GPA)

Zamowienie jest obj?te Pprozumieniem w sprawie zamowien rzqdowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

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

IV.2.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu

Data: 03/10/2017

Czas iokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysiania zaproszen do skladania ofert lub do udziatu wybranym kandydatom

IV.2.4) Jpzyki, w ktorych mozna sporz^dzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w ktorym oferent bpdzie zwi^any oferty

Oferta musi zachowac waznosc do: 01/12/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 03/10/2017

Czas iokalny: 12:30

Miejsce:

Sl^ski OW NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice. Pokoj 206a. II piptro.

SekcjaVI: Informacje uzupetniaj^ce

VI.1) Informacje o powtarzajqcym sip charakterze zamowienia

Jest to zamowienie o charakterze powtarzaj^cym sip: nie

VI.2) Informacje na temat procesow elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

W stosunku do Wykonawcy nie mogq zachodzic podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-

pkt 23 pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sktada wraz z oferty oswiadczenie

(JEDZ) 0 niepodleganiu wykluczeniu (patrz: pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego

dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit. a SIWZ oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.

b i lit. c SIWZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktdrej mowa

w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sktada rowniez oswiadczenie wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy

kapitatowej). W przypadku niniejszego zamowienia, ktorego wartosc przekracza kwotp 135.000 euro,

oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sktada wraz z oferty w formie jednolitego

dokumentu (JEDZ). Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20

pzp, moze przedstawic dowody nato, ze podjpte przez niego srodki sq wystarczaj^ce do wykazania jego

rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzone] przestppstwem lub przestppstwem

skarbowym, zadoscuczynienie pienipzne za doznan^ krzywdp lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce

wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotpracp z organami scigania oraz podjpcie konkretnych srodkow

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dia zapobiegania dalszym przestppstwom

0^
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lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidtowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje

si^, jezeli wobec Wykonawcy, b^d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du

zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn^t okreslony w tym wyroku okres obowi^ywania

tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeii Zamawiaj^cy, uwzgi?dniaj^c wag?

i szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art.

24 ust.8 pzp. W przypadkach, o ktorych movya w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykiuczeniem Wykonawcy,

Zamawiaj^cy zapewnia temu Wykonawcy mozliwosc udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu

post?powania o udzieienie zamowienia nie zaktoci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokoie sposob

zapewnienia konkurencji.Wykonawca, ktory powotuje si? na zasoby innych podmiotow, w ceiu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykiuczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spetniania, wzakresie, w

jakim powotuje si? na ich zasoby, warunku udziatu w post?powaniu, sklada takze jednoiite dokumenty (JEDZ)

dotyczqce tych podmiotow (por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).Zamawiajqcy zqda od Wykonawcy, ktory poiega

na zdoinosciach iub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a pzp, przedstawienia

w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt Vi pkt 3 lit.a SiWZ oraz oswiadczeh

wymienionych w pkt VI pkt 3 lit.b i iit.c SIWZ.

Do oferty Wykonawca dot^cza: aktuaine na dzieh sktadania oferty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a

ust.l pkt 1 pzp, tj. ze Wykonawca nie podiega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w post?powaniu w

zakresie dotycz^cym zdoinosci zawodowej (posiadaniawymaganego doswiadczenia).

Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp, Wykonawca sktada w formie jednoiitego dokumentu

(JEDZ).

Informacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w post?powaniu.

zobowi^anie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby

reaiizacji zamowienia (jezeii Wykonawca poiega na zdoinosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu -

patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

formuiarz opis przedmiotu zamowienia dia oferowanego pakietu iub pakietow, dokument JEDZ dotycz^cy

Wykonawcy, dokumenty JEDZ dotycz^ce innych podmiotow, informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp,

zobowi^anie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow, petnomocnictwo.

VI .4) Procedury odwotawcze

Vl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze

Krajowa Izba Odwotawcza

ul. Post?pu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwoiania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

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

Vl.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Sktadanie odwotah

Doktadne informacje na temat terminow sktadania odwotah:

Zasady zwi^zane ze sktadaniem odwotah okresia Dziat VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh

publicznych (w skrocie: pzp).

<5^
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1. Odwotanie wnosi si? wterminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiaj^cego stanowi^cej

podstaw? jego wniesienia - jezeii zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie pzp

albow terminie 15 dni - jezeii zostafy przeslane w inny sposob - w przypadku gdy wartosc zamowienia jest

rowna iub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;

2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a jezeii post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu

nie ograniczonego, takze wobec postanowieh specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w

terminielO dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej Iub zamieszczenia

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej - jezeii wartosc zamowienia jest rowna Iub
przekracza kwpty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;

3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi si? w przypadku zamowien,

ktorych wartosc jest rowna Iub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8'

pzp - w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to Iub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto

powzi^c wiadomosc o okolicznosciach stanowi^cych podstaw? jego wniesienia.

5. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu Iub postanowieh specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia zamawiaj^cy moze przedtuzyc termin sktadania ofert Iub termin sktadania

wnioskow.

6. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwi^zania ofert^ ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izb? orzeczenia.

VI .4.4) Zrodto, gdzie mozna uzyskac informacje na temat sktadania odwotah

Urz^d Zamowien Publicznych

ul. Post?pu 17a

, Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

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

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia: 2 2. 08. 2017

o

^

§l^skiegc. Odtoafc . Kalowicach

Darius?! Kac/Mnare^

 KIEROWNIK
^ziaiu Inwest^'cji i Zamowien Publicznych

Sleiskicgo Odri'ciatij Wojcwbdzkiego
Narodowego Fyfli&jiszjj-Zdrowia w Kalowicach

Tomasz Sleczkowski


