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NarodoVvy Fundusz Zdrbwia, Sl^ski Oddzial Wojewodzld; dostawa i \vdrozenie opfograftiowania
do archiwizacji i kofelacji zdarzen oraz swiadczenie asysty technicziiej

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dosta^
Zamieszczanie dgjtdszenia: Zaiiiieszczaliie obowiqzkowe
Ogldszenie dd(yezy: Zaiftowienia public^ego
Zamdwienie ddtyt5?y pfdjektu ittbpfdgrajmu wspofflnan^^ srddkdw Unii
Europejskiej

Nie ' ■ . ̂

Nas^a projektu lub prdgraPiu
O zamowienie mdg^ ubiega^ si^ wylqczme zaklady pracy cbrdnidnej drai yt^kdnawcy,
ktorych dziatalndsc, lub dzialalndsc ich wyddtfbnidiiych dfganizacyjhie jedndstel^ ktdfe
b^d^ realizdWaly zaHidwienie^ dbejmuje spdlecznq izawdddw^ integracj? dSob b^dqcych
czldnkami gfttp spdlecziiie Inarginalizdwanych

Nie

Nale:^ podac miiufbalny ptocentOwy wskaziiik zaifudnienia osob nalez^eyGh do jediiej lub wi^cej
kategoni, o ktbiycK mowa wart. 22 ust. 2 ustdt^^ Pzp, tiie limiejszy niz 30%, osob zatiudnionych
pf2ez Zaklady pracy clupmonej lub wykonaWcow albo ich jediiostki (w %)
SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

Nie . ■

Pdst§pdWanie przepfdwadza pddiflidt, ktoremu zamawiajqcy pdWierzykpdWief^li
pfzeprdWadzeUie pdSt^pdwaiiia

Nie' .

Infdritiacje na teiUat podUiiidta ktoremu zamawiajqcy pdtyierzykpdWierzyli prdwadzenie
postfpdwaiiia:
Pdst^pdwabie jest przeprdwadzane wspolnie przCz zamawiajqCych

Nie

Jezeli tak, tialezy wymieniG zatHawiaj^GyGh, ktorzy wspblnie przeprowadzaj^ post^pO-vvanie
oraz pOdac adresy ich siedzib, krajbWe nurnery ideutyfikaGyjne oraz osOby do koritaktow waz
z danymi do konfektow:

Pdst^pdwaiiie jest przeprdwadzaiie wspdlnie z zamawiaj%eymi z iiiifyGh panstw
czloukdwSkich Unii Ettrdpejskiej

Nie

W przypadku przeprdwadzania pdSt^powania wspdlnie zzama\viaj%cymi z innyeh
panstw czldnkowskich Unii EurdpejsMej - maj%ce zastdsdwanie krajdWe prawd
zamdwien publieznych:
Informaeje dddatkdwe:
1.1) NAZWA i AliRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, krajowy
numer identyfikaGyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha 13 , 40844 Katowice, woj. sl^skie,
panstwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katOwiGe.pl, faks
327 351 636.

Adres strony intemetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony iriternetowej pod ktorym moZna uzyskac dost?p do narz^dzi i urz^dzen lub
formatow plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne
1.2) RODZAi ZAMAWIAJ4CEGO: Podrniot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
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Podzial obowi$zlc6w irdfdzy zartiawiaj^cymi w przypadku Wspdlnego przeprowadzailia
pOst?powama, W tyrP W przypadku wspoliiego pfzepfowadzaiua posti^ppwania z
zamawiajgcytrd z iimych panstw czlonkowskich tJnii Europejskiej (ktdfy z zatnawiajgcych
jest odpowiedzialny za przeprdwadzenie postppowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postppdAvama odpdwiadaj^ pozostali zama\yiaj4cy,, c2y zamowienie
bpdzie udzielane przez kaZdego z zainawiaj^cych mdywiduaMe, czy zaitt6wieru.e zostanie
udzielofle w imiemu i na rzecz pozostalych zamawiajgeych): .

14) KOMUNIKACJA:
NieograniCZoiiy, pelny i bezposredni dpstpp do ddkUtoPfttp# z ppst^ppwaiiia
Uzyskke pbd adfesem (URL)

Tak

http://www.nfz-katowice.p1/news/group/l 6/o-nas/zamowienia/przetargi

Adfes stfOay interbetowej, na ktbfej zamieszczoiia bpdzie specyiikacja istbtnyCh
waruiikow zaniowieiiia

tak
http://www.nfz-katowice.pI/news/group/l b/o-nas/zamowiehia/przetargi

I)bst|p db dokumeiitbw z postfpowama jest OgramczbHy ̂ W infbrmacji mozBa
uzyskac pod adreseiB

Nie

Ofeity Itib Wfiibski o dopBszCzenie dp udzialti w postppowaBiu nalezy pfzesylab:
Elektrpnicznie

Nie'

adres

Dbpuszczbne jest przesiaBie Pfblrt liib wnibskow b dbpusZcZenie dp B'dzialu w
postgpowaniu W inny spospb:
Nie

Innysposob:

WyBiagane jest przeslanie pfert Ittb wnipskpw o dopuszczenie dp iidzialu w
postifpptvaniu w iBBy spPsbb:
Tak

Irniy sposdb:
w forme piseiiinej
Adres:

Slgski OW NFZ^ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208A

KpniuBikacja elektroniczna wymaga korzystania z Barzpdzi i urzadzen Ittb fbrmatbw
plikbw, ktbre nie sa Ogbittie dpstppne

Nie

Nieograhiczbiiy, pelny, bezposredni i bezplatity dostpp do tych narzpdzimpztta uzyiskac pod
adresem: (URL)

SEKCJAll:pmDM10TZAM6WIENIA:

11.1) NazWa nadana zanidwlenitt przez zaniawiajacego: dostaWa i wdrozenie
oprografflOwattia do archiWizacji i korelacji zdarzen oraz swiadczenie asysty technicznej
Nuffler refefencyjny: 17/pn/2018
Pfzed wszczfeiem postfpowania o udzielenie zambwienia przeprowadzpno dialPg
technlczny

Nie
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IL2) Rodzaj
II.3) Informacja d mdzliwosci skiadania ofert cz^sciowych
Zam6\\aenie podzielone j est na cz^sci:

Nie

Oferty lub WXiioski o ddpasZczeiiie do udzialu W post^po\vaniu iHozna sktadac w
odnieSiettiu do:

2^raawiajacy zasteega sobie pr^ db udzielenia l%czmena^Sfpittj4cycb ezif^dlub grup
czi^sci:

Maksymabra liczba cZ^^dM^ moze zoMacai^ieipttezanid^
jdJaeina ̂ konawcy:

Ik4) Krdtki opis pfZedMiotu zaMdwieaia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ushigldb.
robot budowlanych lub okreslenie zdpofrzebowariia i wymagafi) a. \y prZypadku padPerstwa
iniiowacyjflego - Okreslenie zapOtrZebowania na innowacyjny produkt, uslugi| lub roboty
budowlane: PfzedmiOtem zamowienia jest dostawa i wdrOzenie oprogramowania do
archiwizacji i korelacji zdarzen .(ang. nazwa: „Security Information and Event Management -
SIEM"), zwanego takze „oprOgramoWaniem" lub „systemem" oraz swiadczenie asysty
technicznej dla ww. systemu, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z
formularzem opis przedmiotu zamowienia i wzorem umowy. Przedmiot zamowienia obejmuje:
1 idostarczenie liGencji oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzen - attgielska nazwa:
„Secnrity Inforaiation and Event Management - SlEM"; 2. Wdrozenie systemu na zasadach
okreslonych w formuiarzu opis przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy; w ramaeh
wdrozenia Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac nast^puj^ce czynnbsci: a) opracowanie przez
Wykonawc? w oparciu o zalozenia wynikaj^ce z niniejszego opisu przedmiotu zamOwienia
projektu wdrozenia systemu SlEM oraz przedstawienie go do zatwierdzcnia Zamawiajgcego;
zatwierdzenie projektu wdrozenia winno nast^pic przez Zamawiaj ̂cego W terminie 2 dni
roboczych licz^c od dnia przedlozenia przez Wykonawc? projektu wdrozenia do zatwierdzenia;
zatwierdzenie nast^puje w formie pisenmej adnotacji Zamawiaj^cego naprojekcie wdrozema;
b) instalacja i konfiguracja systemu SIEM zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiaj^cego
projektem wdrozenia; c) przeprowadzenie w^sZtatow dla pracownikoW M^skiego OW NFZ z
zakresU adniinistracji i obshigi systemu SlEM na warunkach opisanych w pkt 3; d) aktualizacja
projektu wdroZenia o zmiany wprowadzone w czasie wdrozenia oraz przedstawienie calosci w
formie dokumentacji wdrozenia; e) doStarczenie wszelkich licencji (kody licencyjne,
ewentualne dokumenty licencyjne, ewentualne nosniki CD lub DVD) b^dz innych
dokumentOw dotycz^cych wdrozonego systemu SIEM; f) przeniesienie autorskich praw
maj^tkowych do wytworzonej dokumentacji wdrozenia; przeniesienie praw winno nast^pic W
formie odr^bnego oswiadczenia Wykonawcy zlozonego na pismie najpOZniej w dniu
podpisania protokohi wdroZenia. Przeniesienie autorskich praw maj^tkowych dotyczy w
szczegolnosci nast^pujqcych p61 eksploatacji: kopiowanie, powielanie, przetwarzanie,
udost?pmanie, modyfikowanie, wykorzystywanie w celach analiz i innych potrzeb
Zamawiaj ̂cegO. Realizacj a zamowienia b^dzie przebiegala na warunkach okreslonych we
wzorze umowy stanowi^cym integraln^ cz?sc SIWZ. WzOr umowy przewiduje i okresla
warunki ewentualnej zmiany tresci umowy . »Wykonawca winien podac w tresci formularza
Opis przedmiotu zamOwienia nazw§ producenta oraz nazw? oferowanego systemu SIEM.
Formiilarz opis przedmiotu zamOwienia, w tym wskazana przez Wykonawc? nazwa producenta
oraz nazwa oferowanego systemu, skladaj^ si? natresc oferty. » Swiadczenie asysty
technicznej obejmuje rOwnieZ prdce konsultacyjno-serwisowe w liczbie nieprzekraczaj^cej
l^eznie 40 osobogodzin - do Wykorzystania przez ZamayiajqcegO w okrcsic 12 miesi?cy licz^c

jbuJU
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od dhia podpisaiuaprptokbhl wdrozenia. Zlecenie prac konsullacyjnor-sefWisGWych stanowi
uprawnienie Zamawiajijcego. »W SIWZ podano budzet Zamawiaj^cego (maksymalna kwota
brutto) na realizacj? zamowiema w czbsci dotycz^cej dostawy i wdfozenia systemu SIEM.
Zaoferowana przez Wykonawc? cena na realizacj? zaiiiowiefiia nie moze bye wyzsza od
podanej kwofj^ bmtto. W sytuacji, gdy cena zaoferowana przez WykonaWGb przekroczy podan^
kwot? bfutto, oferta WykOMwcy zositariie odrzucona zgodnie z art. 89 ust;l pkt 2 pzp j^o
ofefta, ktdrej tfCsc nie odpdwiada tresci SlWZ. » Olees oraz waniiiki gw^aacji i rbkojmi za
wady przedniiotu zambWienia.okreslono w SIWZ.

11.5) Glowny kod CPV: 48000000-8
Poda^oWfe kody CPV:
Kod CPV

72266000-7

;IL6) GalkdWita waftotciiaittoWieMa (/a^e/z zawaW
zamowienia):
Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umdw rdmowych lub dynamicznego systemu zdkupdw - szacufikotva
calkowita maksymalna wartosc w cafym okresie ohowiqzywdnia umowy ramdwej lub
dynamicznego systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si§ udzielenie zampwien, o ktoiych inowa w art. 67 ust. 1 pkt 617
liib w artyi34 usi 6 pkt 3 tistawy Pzp: Nie
Okreslenie przediniotu, Wielkosci lub zakresu oraz wanifikow na jakiGh zostan^ udzielone
zdmdwienia, o kt6rych ttiowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, W ktpryHi realizPwaiie bfdzie zamdwienie ltib okres, na ktoi^ zostala zawarta
umowa ramdwa lub okres, na ktdry zostal ustanoWiony dynamiczny systein zakiipdW:
miesi^cach: /t/d dniaeh:
lub

data rozpoczfcia: /M6 zakonczenia: 2018-12-31

11.9) luformacje dodatkowe: UWAGA: Termin wykoriania zamowienia: a) dostawa i
wdfozenie systemu SIEM: wterminie do dnia 31.12.2018 r.; b) §wiadczenie asysty.techniCznej
dla systemu SIEM: w okresie 24 miesi?cy licz^e od dtiia pOdpisattia protokolu WdtdZenia, przy
czym do 40 osobogodzin prac konsultaeyjno-serwisowych przezftaczdno do wykdrzystania w
okresie 12 miesidCy liezqtc od dnia podpisania protokolu wdrozenia.

SEKCJAm:lNEORMACffiOCHAl6\KTERZE PRAWNYM. ERQNOMlC^YM.
FINANSOWYMITECHNICZNYM

111.1) WARUNKIUDZIALU W POSTl^POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub aprawnieUia do prowadzenia okresloilej dzialalnosci
zawodowej, o lie wynika to z odrfbnych przepisow
Okreslenie warunkdw:

Informacje dodatkowe
IIL1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkdw:

Informacje dodatkowe
111,1.3) Zdolnosctechniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkdw: Art. 22 ust.lb.pkt 3 pzp - warvmek udzialu w.postdpowardu
dotycz^cy zdolnosci za^wodowej. W celu wykazania speinienia waruriku udzialu W

M,u^
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post^powaniu dotyczqcego zdolnosGi zawodowej (posiadania wyrnaganego doswiadczenia),
a opisaiiega poflizej, Wykonawca^lada oswiadczenie d speManiu ww/wafimku (patrz pkt

;  VI pkt I ppld; 1 SIWZ), a na wezwanie ZamaNAdaj^cego dokumenty, o ktoryeh mowa w pkt
VI pkt 3 lit.a 1 litb SIWZ;;Wykonawca winieh spelmc warunek dotycz^cy zdoliiosci
zawodowej (pbsiadania wymagatiego doswiadGzenia) polegaj^cy na nale^ytym v^konaniUi
a W pr^padku swiadczeh okresowych lub ei^glych fpwniez wykonywaniP, W okresie
pstatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania pfeft, a jezeli pkres prpwadzenia
dzialalnpsci jest krdts:^ - w tyrn okfesie, pr^najmniej 1 (jednej) dostawy fozumianej jako
dostawa systemu dP archiwizacji i kprelacji zdarzen Wraz z jego wdrpzeniem (mstalaej^),
wykpnanej lub wykpiiywaHejPod poj^ciem wykonana dOstawa nale:^ rozumiec
zaitiPwienie polegaj^ee na dPstarezeniu systeniu do arGhiwizacji i korelacji zdarzen Wraz z
jego wdrozeriiefn (mstalaGj^) o wartosci riie mniejszej niz 150.000,00 zlotych bfutto,
ktPregO fealizacja zostala zakonGZPtia (uKiPWa zostala zrealfepwana). Pod poj^cieni
wykonywana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b^d^GC w trakGie realizaoji (umowa jest
nadal realizowana), ktorego pewna GZ(?sc 0 wartosei nie nmiejszej niz 150.000,00 zlotych
brutto polegaj^ea na dostarezeniu systemu do archiwizacji i korelacji Marzen wraz z jego
wdrPzeUiem (instalaGj^), zostala juz zrealizowana. (UWaga: sytuacja ta dotyezy wyl^Gznie
swiadezeft okresowych lub ci^glyGh. Jezeli Wykonawca pPWola si§ na wykonyWanie
dostawy stanowi^cej ̂ Wiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwosci
zobowir^zany b^dzie wykazac (Udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter sWiadczenia).
Wyka^i dostaw wykPnanych -aw przypadku swiadczen okrespwych lub ci^glych rPwniGz
wykpnywatiych - WykpnaWca zamieszcza w fprmularzu wykaz dpstaw wraz z ppdaniem
ich wartPsci, przedmiPtu, dat wykonania i ppdmiotPw, na rzeez ktPrych dpstawy zpstaiy
wykonane, praz zal^czGniem dpWpdPw okreslaj^cych, Gzy te dpstawy zipstaly wykpnane lub
s^ wykpnywane nale:^uie, przy czym dpwpdami, o ktprych mpwa powyzej, s^ referencje
b^dz inne dpkumenty Wystawione przez ppdmiot, na rzecz ktPrego dpstawy byly
wykonywane, a w przypadku sWiadczen pkresowych lub Gigglyeh s^ wykoiiywane, a jezeli
z uzasadnipnej przyezyny o obiektywnym eharakterze Wykpnawca nie jest w stanie
uzyskaP tyeh dPkumentPw - PsWiadczenie Wykonawey; W przypadku swiadczen
Pkrespwych lub ci^gfych uadal wykottywanych refereneje b^dz inue dokumenty
potwierdzaj^ce ich rialezyte wykOnywanie powinny bye wydafle nie wczesniej riiz 3
miesi^ce przed uplywem teriniftu skladania ofert. UWAGA! • PPj^cie dpstawy
(odpowiednio wykpnanej lub wykottywanej) zostalp.zdefiniowane ppwyzej. •Odppwiednip
wykonanie lub wykpnywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poparte dowodem, zG
dostawa zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie. • Informacje podane w
formularzu wykaz dostaw nie mog^ bye sprzeczne z informacjami wyiukaj^cymi z
dokumentow potwierdzaj^cyeh nalezyte wykonanie (wykonywanie) dostaw. •Podaj^G w
formularzu Wykaz dostaw dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok
wykonania (zakonczenia) dostaWy (umowa zostala zrealizowana); w przypadku dostawy
wykOnyWanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wskazuje dzieb, miesi^c i rok
wykonania (zakonGzenia) zrealizowanej juz cz^sci dostawy z zaznaczeniem, iz jest to
zamowienie nadal reaiiziowane (umowa jest nadal realizowana). •Podaj^C w formularzu
wykaz: dostaw wartosc, Wykonawca: - w przypadku dostawy wykonanej (umowa zostala
zrealizowana) - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calosc wykonanej dostawy, zas - w
przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpiSuje
zarPwno kwot? brutto w zlotych za zrealizowana juz w ramach calosci gz?sc dostawy, jak i
kwot? brutto w zlotych stanowi^cq. wartosc calej dostawy. •Jezeli zakres przedmiotowy
wykazywanych przez Wykonawc? zamowien bylby szerszy (up. obejmowalby ro^iez
dostaw? i wdrozenie (instalacj?) iimych elementow, innego asortymentu lub irmy rodzaj
zamPwienia), Wykonawca winien wyodr?bnic i podac dane dotyczqce dostawy systemu do
archiwizacji i korelacji zdarz:en wraz z jego wdrozeniem (instalacjq). W przypadku
podaWania wartosci Wykonawca winien wpisac zarPwno kwot? brutto Stanowiqcq wartosc
calego zamPwienia (umowy), jak i wartosc brutto samej dostawy Systemu do archiwizacji i

tuiu . '
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korelacji zdaxzen wraz z jego wdrozeniem (instalacj^). •Wykonawca w forrtiularzu wykaz
dostaw podaje podmiot, na rzecz ktofego dostawa zostala wykonana lub jest nadal
wykonywana, wskazuj^c jego na^? i adres. W przypadku Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^eych si^ o udzielenie zainowienia: a)warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym
mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelriic kazdy z WykonawGow wspolnie
ubiegaj^Gy si§ o trdizielenie zarnowienia; b)wafunek udzialu w p6st?powatliu, o ktorym
mowa w pkt ¥ pkt 1 p|)kt:2 SIWZ,- wiriien spelnic samodzieMe przynajmniej jeden z
WykonaWGdw wspolnie dbiegaj^GyGh si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden
z takiGh Wykonawcow poWinien posiadac wymagane doswiadozenie (brak mozliwosoi
sumowania zdolnosGi zaWodoWej - doswiadozenia).
Zamawiajgoy wymaga od wykpiiaWGow wskazania w oferoie lub we wniosku o
dopuszGZenie do udziaiu w post?pbwaniu imion i nazwisk osob wykontij^cyGh GZynnosci
pr^ realizaGji zamdwienia wraz z mfdrmaoj^ o kwalifikaGjaGh zawodowyeh lub
doswiadczenin tyeh osdb:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
IIL2.1) Podstawy Wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiaj^ey przewiduje nast^puj^ee fakultatywne podstawy wykluezenia:

m.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl? W CELU
WSTl^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POSTF^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spclnianiu warunkow udziaiu w
post?powaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie

in.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCJ? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCl? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESBE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POST^POWANIU:
a) formularz Wykaz dostaw - wykonanyeh lub wykonywanych w.okresie ostatnicb trzech (3)
lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalttosei jest
krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ieh wartosei, przedmiotu, dat wykonanja i
podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ)
oraz zal^Gzeniem bjdowodow okreslajqeych, Gzy wykazane dostawy zostaly wykonane lub
S4 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktoiyGh mowa powyzej, sq referencje
b^dz iime dokumenty wystawione przez podmiot, na rZeGz ktdrego dostawy byly
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wykonywatiej a w przypadkii swiadczen okresowych lub cigglych wykonywaire, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskac lych dokufnentow - oswiadczenie Wykonawey. W pfzypadku swiadczen
okresowych lub ci^glych nadal wykonywanyeh referencje b^dz innC dokumenty
potwierdzaj^ee ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wezesniej niz 3
miesi^ee przed uplywem terminu sldadania ofert. »Jezeli Wykonawca polega na zdoliiosci
zatvodowej innego podrniotu/oW, przedstawia wykaz dostaw j.w. Wraz z doWodaitii j.w.
wystawioriyrni dla tego podrtiidtu. »Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie
dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku W4.tpliwosci
zobowi^zany b?dzie wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERTOW SELEKCJl:

in.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCl? W POSTF^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZEMA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

m.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
—W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.nfz^katowice.pl
infoimacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu
oswiadczenie Wykonawey o przynalemosci albo braku przynalei^osci do tej samej gmpy
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. W przypadku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze ztozyc wraz z oswiadczeniem dokumenty bqdz
informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z iimym Wykonawey nie prowadz^ do zaklocenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Por. art. 24 ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow
(...). Wzor osWiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zalqeznik do SIWZ. —Dodatkowe
informacje: Wykonawca, ktory powohije si? na zasOby innych podmiototv, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakrCsie, w
jakim powohije si? na ich Zasoby, warunku udziahi w post?powaniu, zamieszcza informacje
o tych podmiotaeh w oswiadezeniu, o ktorym mowa powyzej (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).
—Kwesti? Wykonawedw wspdlnie ubiegaj^eyeh si? 6 udzielenie zamowienia reguluje
SIWZ. Uwaga! Wykonawey wspolnie ubiegaj^ey si? o udzielenie zamowienia winni
zal^czyc do oferty pehiomoenictwo. Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawey tacy winni
ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia
albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

SEKCJAIV: PROCEDURA

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

Tak

Informaej a na temat wadium
Na podstawie art. 45 ust.2 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawey wniesienia wadium w
wysokosei: 5.000,00 zlotych (slownie: pi?c tysi?ey zlotyeh).Wykonawea moze wniesc
wadium wjednej lub kilkunast?puj4cych formach:!) pieni^dzu, 2)por?ezeniaeh bankowych
lub por?ezeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym, ze por?czenie
kasy jest zawsze por?czeniem pieni?zaym,3)gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpieezeniowych,5)por?czeniaeh 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?biorezosci. 3 .Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na
rachunek bankowy wskazany ponizejrBGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420
0002. Napotrzeby przelewow mi?dzynarodowychpodaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW"
oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowieach, ul. Podchor^zych
1,40-043 Katowice. 4.W przypadku wnoszenia wadium w formic innej niz pieni?zna,

/U IU1L_
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Wykonawca obowi^any jest ztoi^c dokument - wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w
Katowicach, ul. Kbssutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego ddkuinentu nie moze
warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badama zasadnosci zqdania
wyplaty przez wystawe? dbkumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl^dfiiac
postanowieiua art. 46 ust. 4a oraz iist. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac
okres odpbwiadaj^cy termiiiowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si?
wraz z uplywem terminu skladania bfert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania
ofert^ b?dzie zatem dzien^ w ktorym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno miec
charakter bezwarunkowy i nieodwolalny. S.Wykonawca wnosi wadium przed uplywem
terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).Przez wniesienie wadium roztunie si? zlozenie
dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplyw srodkow pieni?zaych na podany
Wyzej raehimek bankoWy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktbrym mbwa w pkt
XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastqpi zgodme z zasadami wynikaj^eymi z art. 46
pzp.6.Zamawiaj^cy zdbowi^any jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wmesione
lub zostalo Wttiesione w sposdb meprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.13) Przewidiije si? udzielenie zaliczek na poczet wykonaiiia zamowienia:
Nie

Nalezy ppdac informacje na temat udzielama zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub doi^czenia do
ofert katalogow elektronicznych:

■Nie ■
Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogow clektromemych lub dol^czema do ofert
katalogoW elektronicznych:
Nie _
Informacje dodatkowe:

IV. 1.5.) WyiUaga si? zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jcdnoczcsnym zlozenicm oferty
zasadmczcj:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostan% zaproszeni do udzialu w
post?powaniu
(przetarg ogfdfiiczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
imowacyjne)

Liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcOw
Kiyteria selckcji wykonawcow:

IV.1.7) informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznegd systemu zakupow:
UmoWa ramowa b?dzic zawarta:

Czy przcwidujc si? ograniczcnic liczby uczesmikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczcstnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamowiefiie obejmuje ustaiiowienie dynamicznego systemu zaknpow:

Adres strony intemetbwej, na ktofej b^d^ zamiesZczone dOdatkowe informacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umoWy ramowej/dynamieznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert
w formic katalogow elektronicznyeh:

Przewiduje si? pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznyeh informacji potrzebnych do
spofz^dzenia Ofert w rainach umov^^ ramowej/dynamiczriego systemu zakupdw:

IVJ.8) Attkcja elektroiiiczna
Przewidziaae jest pfzeproWadzeHie aukcji elektronicznej (przettirg fiieograniczony,
pfzetarg ograniczony, negbcjacje z ogloszeniem)
Nalezy podac adres strony mtemetowej, na ktorej aukeja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazac eleinenty, ktorych wartosci b?d^ prZedmiotern aukcji elektrouicznej:
Przewidiije si? ogfaniczenia co do przedstawionych wartosci, wyUikajqce z opisti
przedUiiotu zamdwienia:

Nale:^ podac, ktore informacje zostan^ udOst?pnione wykonawcom W trakeie aukcji
elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ieh udost?pnienia:
Informacje dotyczdce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany Sposdb post?poWania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d^ warunki,
na jakich Wykonawcy b?d4 mogli licytowac (minimahie wysokosei post^pien):
Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozWi^zan i specyfikacji
teehnicznych w zakresie pOl^czCn:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow W aukcji elektronicznej:
Informacje 0 liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlo2yli nowyeh postqipieh, zostan^ zakwalifikowani do
nast?pnego etapu:

Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

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

Kryteria Znaczenie

I. Cena 30,00

11. Ilosc dziennie zbieranych danych (liezba lieencji na GB/dzien) 35,00

III. Liezba monitorowanyeh urz^dzeh (liezba lieencji na urz^dzenia)35,00

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

IV.3) Negocjacje z oglbszeuiem, dialog konkurencyjny, partnerstwo iUnowaeyjUe
lV.3.1) lUforUiacje na teuaat negocjacji z ogioszeniem

iftt: izp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=8f270e76-l 0a5-4375-a548-8455bfca28bf 19.10.2018
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Miniirialne wymagania, kt6re musz^ spelniac wszystkie oferty:

Pfzewidziatie jest zastrzezenie prawa do tidzielenia zainowienia napodstawie ofert wsti^pflych
bez prZeprowadzenia negocj acj i
Pfzewidziaily jest podzial rregocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac inforffiacj e ria teiflaf etapownegoej acj i (w tyin liczb? etapoW):

Informaeje dodatkowe

IV3^2) InfOriiiacje iia temat dialogja konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposdbie uzyskania tego opisU:

Ittformaeja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktdrzy pbdcZas dialogu konkurendyjiiego
przedstawiii rozwi^zania statidwi^ee ppdstaw? do sldadaliia dfeft, jezeli zartiawiaj^cy
przewidiije rtagrbdy:

Wsti^pny haffflonogram post?powania:

Podzial dialogu na etapy w eeltx ograniczenia liczby rozwi^zan:
Nalezy podac ifidfofmacje na temat etapow dialogu:

Informaeje dodatkowe:

lV.3.3) Informaeje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj^ee minimaltte wymagania, ktoiym musz^
odpowiadad wsZystkie oferty:

Podzial negocj acji na etapy w celu ogtaniczeniu liezby ofert ppdlegaj^cych negocjacjom
popfzeZ: zastosowanie kryteriow oceny ofert Wskazanych w specyfikacji istomych Warunkow
zamowienia:

Informaeje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres Strony intemetowej, na ktorej bfdzie prowadzona licymcja elektroniczna:
Adres sb-ony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu Zamdwienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotycz^ce rejestfacji i identyfikaeji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania tecbniezne urzadzen informatycznych:
Sposob post^poWania w toku licytacji elektronicznej, W tym okreslenie minimalnyGh
wysokOsci postapien:
Informaeje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nast^pnego
etapu:

Termin skiadania wnioskow o dopuszezenie do udziahi w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
T ermin otwareia licy tacj i eloktronicznej:
Termin i warunki zamkni^eia licytacji elektronicznej:

iti-
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Istotne dla stfon postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej uffiowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne wanmki umowy, albb wzor umowy:

umpwy:

Informacjc dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si(f iiStotlie zmiany poStanowien zawartiej uMoTiy W stosufiikii do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokodaoo wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazae Zakres, charakter zinian oraz warunki wprdwadzenia zftiian;
1. W toku realizacji umowy Wykonawea moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz
zrezygiiowae z podWykoiiawcy wskazanego w dfercie Wykonawcy zlozdnej w zamowieniu nr
17/pn/2018. Zrttiana b^dz fezygnacja wintta nast^pic w drodze pisenuiego aneksu do umowy z
podaniem przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem
noWego podwykonawcy przy uwzglddnieniu postanowien ust. 11. JeZeli zmiana albo
rezygnacja z pddwykdnawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasdby Wykonawca pdwofywai sip
na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych, w celm
wykazania spelniania warunku udziahi w postdpowaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej -
posiadanie wymaganego doswiadczenia), WykonaWca jest obdwiqzany wykazac
Zamawdajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykdnawea samodzielnie spelnia
jew stdpniu nie niniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sip
w trakcie pdstdpdwania o udzielenie zamowienia (zamdwienie nr 17/pn/2018). 2. Zamawiaj^ey
Zqda, aby przed przyst^pieniem do wykonywania zamowienia, Wykdnawea, o ile juz znane,
podal nazwy albp imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu Z nimi, zaangaZowanych w zamowienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cegd o
wszelkich zniianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
Zamowienia, a takZe przekaZuje informacje na temat nowych podwykonaWcow, ktorym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacji zamowienia.3. W przypadku ustawoWej
zmiany stawki podatku VAT w okresie przed wystawieniem faktury, zmiana zostanie
uwzglidniona w umowie. W przypadku zwiikszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie
netto z tytuhi umowy, W tym takZe ceny (wartosci) netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy,
zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obdwi^zuj^cej stawki podatku
VAT, wynagrodzenie nie przekroczylo ceny oferty zloZonej w zamowieniu nr 17/pn/20l8. W
przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych w umowie, w
tym w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^Zuj^cej (nizszej)
wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie
wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy. 4. W trakcie realizacji mnowy
Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o ktorych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawd zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpiecZenia
musi zostac dokonana z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. O zamiarZe dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpiecZenia
zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.5.Zmiana osoby/os6b wskazmych w
OSwiadczeniu, o ktorym mowa w par. 1 a ust. 1 umowy, j est moZliwa pod warunkiem speinienia
wymogu zatmdniania na podstawie umowy o prae^ w rozumieniu Kodeksu pracy. Zmiana
dokonywana jest w formic pisemnego oswiadczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy) z
podaniem danych nowej osoby oraz przy zachowaniu wymogow par. la ust. 1 umowy. Zmiana
osob Wymaga akceptacji ze strony osoby wskazanej w §4 ust.l umowy. Akceptacja moZe
zostac wyraZona na pismie lub za posrednictwem poczty e-mail. 6. Ewentualna zmiana Osob
b^dz danych teleadresowych wskazanych w par. 4 ust. 1, 2 lub 3 umowy dla swojej
skutecznosci bodzie wymagalajedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego
do drugiej Strony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac wskazany termin, Od ktorego
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obowi^zuje atiiana. 7.Wykoriawca zobowi^zuje si? niezwlOczme poiinforlnowac
ZamaWiaj^cego o kaMej zmianie dotycz^cej wskazanego w par.5 ust.6 umowy sposobu
kontaktu (infonliacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu na pismie lub faksem lub
za posrednictwem poc:^ elektfoniGznej na adres e-ttiail, pod rygorem uznania zgloszenia
dOkonanego przez Zamawiaj^cegp na podany w par.5 ust.6 sposdb kontaktu, za skuteczne.
»»»W uniowie wskazano przypadki, w ktorych Zamawiaj^cy zasflf^ega sobie mozliwosc
skorzystania z prawa do bdst^pienia od umowy b^dz rozwi^zania mnowy. »»»Kazdorazowa
zmiana postanowien umowy, pfzy uwzglpdnieniu wyj^tkow w niej przewidzianych, wymagac
bpdzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sjposob udOst^pMama infdi-macji o charakter^e poufnym (jeMi dotyczy):

Srbdki stiiz^ce ochrohie infbrniacji b charaktet-ze pbufnym

IV.6s2) Terniin sldadaiiia ofert Ittb wnibskow o dbpuszczenie db udziahi w pbst?powaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 11:00,
Skrocenie terminu skladania Wnioskdw, ze wzglpdu na piln^ potrzeb? udzielenia zamdwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ogranicZony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

J?zyk lub jpZyki, wjakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie dp udziaiu
w postppowaniu
>

IV.6.3) Termin zwigzania bfert^^ do: okres w dniaeh: 30 (od ostatecznego terminu skladania

IV.6.4) PrZeWidttje si? uiiiewazmeiiie pbst?pbwania b udzielienie zaiiipwienia, w
pfzypadku niepirzyZiiania srbdkoW pothodzqcych z budzetu Unit Eurbpejsldej oraz
niepodlegaji^cych zwfbtbwi srodkow z pombty udzielonej prZez padstwa cZlbflkbWsMe
Eufopejskiego PorbZunilenia o Wblnym Handlu (EFTA), ktore mlaly bye prZeznatzone
na sfinansbwanie calDsci lub cz?sci zamdwienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewaznienle post?pbwania o udzieleuie zamdwienia, jezeli srbdki
sluz^ce sfinansowaniu zamdwien na badania naukowe lub prace rbZwojbwe, ktdre
zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub cz?ici zamdwienia, nie
zbstaly mu pr^znane Nie
IV.6.6) infbrmacje dbdatkbwe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DQTYCZACE QFERT CZESCrQWYCH

% i u lETV N) E ^

.2..2-yiO-

Sl^laego Oddziahi Wowj^^lzkieg©
Narodowego Funduszu ZdrowawKatowicacn

ZAST^PCA
DS. EKONOMICZNQ-EIlffi!NSf0J^nirGH

Ewa KqjBaa

W zast^stwie KIEROWNIKA
Dzi^ liiwestycji i Zimdwiefi Publicznych

skieg^ddziattt'Wojewddzkiego
jfarcKlDweg® Zdrowia w Katowicach
_ . OgLOWNY SPEa ■
. > 'ts; Zani6ivie£ jPublicznycK ;

/vaahi Inweslycji i Zmdwien ̂blicimych

Mariusz Parfyka
ittps://bzp.tiZp.gov.pl/PodgladZP4i id=8f270e76- 10a5.4375-a548-8455bfca28bf 19.10.2018


