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Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewodzki: Swiadczenie ushigi transmisji danych na
potrzeby pol^czeniajednostekterenowych Sl^skiego OWNFZ

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqizkowe
Ogloszienie dotyczy; Zamowienia publicznego
Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspolflnansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamdwienie mog^ ubiegac si^ wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktdrych
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrigbnionych organizacyjnie jednostek, ktdre b^d^
realizowaiy zamdwienie, obejmuje spolecznq i zawodowq 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 zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcdw albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy
Nie

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

Nie

Informacje na temat podmiotu ktdremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post^powania:
Post^powanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiaj^cych

Nie

Jezeli tak, nale:^ wymienic zamawiaj^cych, ktdrzy wspdlnie przeprowadzaj^ post^powanie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktdw wraz z
danymi do kontaktdw:

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

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspdlnie z zamawiaj%cymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - maj^ce zastosowanie krajowe prawo zamdwieh
publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewddzki, krajowy
numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha 13 ,40844 Katowice, woj. sl^skie,
pahstwo 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 moma uzyskac dost?p do narz?dzi i urz^dzen lub
formatdw plikdw, ktdre nie s^ ogdlnie dost^pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJv^CEGO: Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qeieli dotyczy):

Podzial obowi^zkdw mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
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post?powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z
zamawiaj^cymi z iimych panstw czlonkowsMch Unii Europejskiej (ktdry z zamawiaj^cych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za przepfpwadzenie
postppowania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamowienie b?dzie udzielane przez
kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostalych zamawiaj qcych):

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

Tak

http;//www.nfz-kato wice.pl/news/group/16/o-nas/zamowiema/przetargi

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia

Tak

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

Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wifcej informacji mozna uzyskac
pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopusZczenie do udziahi w post^powaniu nalezy przesytac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
post^powaniu w inny sposob:
Nie

Irmy sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu
w inny sposob:
Tak

limy sposob:
w formie pisemnej
Adres:

Slqski OWNFZ, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208A

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

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost?p do tych narz^dzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Swiadczenie ushigi transmisji danych
na potrzeby polqczenia jednostek terenowych Sl^skiego OW NFZ
Numer referencyjny: 18/pn/2018
Przed wszczfciem postfpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

/
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11.2) Rodzaj zamowienia: Ushigi
11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^sciowych
Zamo wienie podzielone jest na cz^sci:

Nie

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

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia I^cznie nastfpuj^cych cz^sci lub grup
czfsci:

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

11.4) Krdtki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan /aw przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie ushigi transmisji danych na potrzeby
pol^czeniajednostek terenowych Sl^skiego OWNFZ, tj. swiadczenie ushigi transmisji danych
pomi?dzy siedzib^ Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i centrum zapasowym
a 14 lokalizacjami zdalnymi typ 2 oraz 4 lokalizacjami zdalnymi typ 1, zgodnie z SIWZ, w tym z
formularzem opis przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy. —Podziat na lokalizacje zdalne
typ 1 i typ 2 oraz lokalizacje giowne wskazuje formularz opis przedmiotu zamowienia.
—Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy
stanowi^cym zalqcznik do SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej
zmiany tresci umowy. —Wykonawca, ktory zaproponuje rozwi^anie techniczne zwi^zane z
instalacj^ nowej infrastruktury technicznej w danej lokalizacji /np. montaz dodatkowej instalacji
lub urz^dzen (np. na dachu, elewacji lub irmych pomieszczeniach danego budynku) poza
istniej^cym w danej lokalizacji okablowaniem albo dokonanie zmian w istniej^cej
infrastrukturze/, zobowi^any jest zIo:^c w formularzu oferty oswiadczenie, iz przed zlozeniem
oferty dokonal stosownych uzgodnien z wlascicielem danego obiektu w kwestii przyj?tych
rozwi^zan technicznych zwiqzanych z uruchomieniem ushigi w danej lokalizacji, uzyskuj^c jego
pisemn^ akceptacj?. Kwesti? szczegolowo opisano w SIWZ.

11.5) Glowny kod CPV: 72318000-7
Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita wartose zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartose bez VAT:

Waluta:

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

11.7) Czy przewiduje si§ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz wamnkow na jakich zostan^ udzielone
zamowieniaj 6 ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktoiym realizowane bfdzie zamowienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta
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umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi^cach: 24 lub dniach:
lub

data rozpocz^cia: lub zakonczenia;

II.9) Informacje dodatkowe: a) jezeli zawarcie umowy nast^pi przed dniem 16.11.2018 r. -
Wykonawca zobowi^zany jest do zakonczenia wsZelkich c:^nnosci niezb^dnych do
uruchomienia uslugi do dnia 30.11.2018 r. oraz zobowi^zany jest do swiadczenia ushigi
transmisji danych przez okres 24 miesi^cy pocz^wszy od dnia 01.12.2018 r.; b) jezeli zawarcie
umowy nast^pi po dniu 16.11.2018 r. - Wykonawca zobowiqzany jest do Zakonczenia wszelkich
czynnosci niezb?dnych do uruchomienia uslugi w ci^gu 14 dni licz^c od dnia zawarcia umowy
oraz zobowi^zany jest do swiadczenia uslugi transmisji danych przez okres 24 miesi^cy licz^c od
dnia nast^pnego po dniu zakonczenia wszelkich czynnosci niezb?dnych do uruchomienia uslugi.
/Przez zakohczenie wszelkich czynnosci niezb^dnych do uruchomienia uslugi rozumie si?
zakohczenie wszelkich dzialania lub czynnosci, w tym instalacyjnych, umo:^iwiaj^cych
rozpocz?cie efektywnego swiadczenia uslugi w kazdej lokalizacji zgodnie z warunkami
niniejszego zamdwienia./

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU
Ill.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o lie wynika to z odr?bnych przepisow
Okreslenie warunkdw;

Informacje dodatkowe
III. 1.2) Sytuacja flnansowa lub ekouomiczna
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdoluosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkdw:

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

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okresloue 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:

I
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III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKGNAWCl^ W CELU
WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST^POWANlU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodieganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udziatu w
postfpowaniu
Tak

Oswiadczenie d spelnianiu kryteriow selekcji
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Nie

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

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

HI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU:

HI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
HI.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP

HI.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt HL3) - HI.6)
—W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-
katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze
Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze wraz z
osAviadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym
Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie
zamdwienia. For. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentow (...). Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
stanowi zal^cznik do SIWZ. —Kwestie zwiqzane mi^dzy irmymi z form^ oswiadczen i
dokumentow reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow (...). —Kwestie dotycz^ce wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o
zamowienie reguluje SIWZ. W przypadku wspdlnego ubiegania si? o zamowienie przez
Wykonawcow: 1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z
Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. 2) oswiadczenie, o ktdrym
mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o
udzielenie zamowienia. Uwaga! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie
zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp
Wykonawcy tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o
udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu iszawarcia
umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom
okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw —W niniejszym post?powaniu
Zamawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warunkdw udzialu w post?powaniu, o ktdrych
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp (art. 22 ust. lb pzp).

SEKCJAIV: PROCEDURA

IV.l) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zamawiaj^cy zqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w
wysokosci: 1.500,00 zlotych (slownie: tysi^c pi?cset 00/100 zlotych). Wykonawca moze
wniesc wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach: 1) pieni^dzu, 2) por?czeniach
bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym, ze
por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?:mym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych
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mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi?biorczosci. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na
rachunek 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^ch 1,
40-043 Katowice. W przypadku wnoszenia wadium w formic innej niz pieni?zna, Wykonawca
obowi^zany jest zlozyc dokument - wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katdwieach, 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
wystawe? dokumentu. Dokument w swej tresei winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust.
4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosei^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^ania Ofertq (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
dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno mice eharakter bezwarunkowy
i nieodwolalny. 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 rachimek bankowy, przed uplywem
terminu skladania ofert, o ktdrym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi
zgodnie z zasadami wynikaj^eymi z art. 46 pzp. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucic
ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposdb nieprawidlowy
(art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

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

Nalezy podac informaeje na temat udzielania zaliczek:

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

Nie

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

Informaeje dodatkowe:

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

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoezesnym zlozeniem oferty
zasadniczej:
Nie

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

Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcdw
Maksymalna liczba wykonawc6w
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.I.7) Informaeje na temat ymowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

I
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C2y przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b^d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dyiianiicznego systemu zakupow dopuszcza si? ziozenie ofert w
formie katalogow elektronicznych:

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

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

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

Nalezy podac, ktore, informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie 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?dq waninki, na
jakich wykonawcy b?d4 mogli licytowac (minimalne wysokosci postqpien):
Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^zah i specyfikacji
technicznych w zakresie pol^czeh:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

Warunki zanikni?cia aukcji elektronicznej:

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

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin usuni?cia awarii 10,00

L^czna moc mz^dzen Wykonawcy na potrzeby uSlugi transmisji danych 15,00
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[Przepustowosc l^czy 115,00 [

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

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

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

Informacje dodatkowe

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

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

Wst^pny harmonogram post?powania:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

Informacje dodatkowe:

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

Czas trwania:

WykonaWcy, ktorzy nie; zlo^li npwych post^pien, zostan^ zakwalifikpwani do nastppnego
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etapu:

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

Istotnc dla stron postanowicnia, ktorc zostan^ wprowadzonc do trcsci zawicrancj umowy w
sprawic zamowicnia publicznego, albo ogolnc warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycz^cc zabczpicczcnia nalczytcgo wykonania umowy:

Informacjc dodatkowc:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si^ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalc:^ wskazac zakrcs, charaktcr zmian oraz warunki wprowadzcnia zmian:
I. l.Zamawiaj^cy zastrzcga sobic prawo rczygnacji z korzystania z using Wykonawcy w jcdnej
lub kilku lokalizacjach obj?tych umow^, w sytuacji likwidacji lokalizacji b^dz zmiany tcjzc
lokalizacji na innq, z zastrzczcnicm postanowien ust. 18 paragrafu 1 wzoru umowy. O zamiarzc
rczygnacji z uslugi Zamawiaj^cy poinformujc Wykonawc? na pismic zc wskazanicm dnia, od
ktorcgo winno nastqpic zaprzcstanic swiadczcnia uslugi przcz Wykonawcy. Zamawiaj^cy
zobowiqzujc si? poinformowac Wykonawc? o ninicjszym na co najmnicj 30 dni przcd wskazan^
dat4 zaprzcstania swiadczcnia uslugi. Wykonawcy nic przysluguj^ z tytulu rczygnacji z uslugi
przcz Zamawiaj^ccgo zadnc roszczcnia w stosunku do Zamawiaj^ccgo. W takicj sytuacji nast^pi
obnizcnic wynagrodzcnia calkowitcgo umowy o wysokosc abonamcntu dotycz^ccgo
dancj/danych lokalizacji, odpowicdnio do okrcsu pozostalcgo do rcalizacji umowy. Rozliczcnic z
tytulu abonamcntu nast^pi z uwzgl?dnicnicm zasady, zc nalczno^c za 1 dzicn odpowiada 1/30
wysokosci abonamcntu micsi?czncgo brutto w dancj lokalizacji. Ewcntualnc zmiany wc
wskazanym zakrcsic zostan^ wprowadzonc stosOAvnym anckscm do umowy. 2. ZamaAviaj^cy
zastrzcga sobic prawo czasowcj rczygnacji z korzystania z ushig Wykonawcy w jcdncj lub kilku
lokalizacjach obj?tych umowq. Postanowicnia ust. 16 par. 1 Avzoru umoAvy znajd^ tu odpOAvicdnic
zastosowanic. 3. W przypadku zmiany adrcsu dancj lokalizacji na inny, Wykonawca Avyraza
gotowosc, pod warunkicm dysponowania odpowicdnimi mozliwosciami tcchnicznymi z
uwzgl?dnicnicm aspcktu ckonomiczncgo, do bczplatncgo uruchomicnia uslugi w nowcj
lokalizacji przy jcdnoczcsnym zachowaniu paramctrdw uslugi nic gorszych niz okrcslonc dla
picrwotncj lokalizacji oraz przy jcdnoczcsnym zachowaniu warunkdw, w tym takzc warunkdw
finansoAA^ch, okrcslonych dla picrwotncj lokalizacji. Ewcntualna zmiana wc wskazanym zakrcsic
zostanic Avprowadzona stosoAAoiym anckscm do umoAvy zc wskazanicm daty rozpocz?cia
SAviadczcnia uslugi w nowcj lokalizacji. II. Zamawiaj^cy z^da, aby przcd przystqpicnicm do
Avykonania zamowicnia Wykonawca, o ilc s^ juz znanc, podal nazAvy albo imiona i nazAviska oraz
danc kontaktowc podAvykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w uslugi, ktorc
maj^ bye Avykonanc w micjscu podlcgaj^cym bczposrcdnicmu nadzorowi ZamaAviajqccgo.
Wykonawca zawiadamia ZamaAviaj^ccgo o wszclkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcic rcalizacji zamdwicnia, a takzc przckazujc informacjc na tcmat
nowych podAvykonawcdw, ktorym w pdznicjszym okrcsic zamicrza powicrzyc rcalizacj? uslugi
(stosoAvnic do art. 36b ust.la ustaAvy Prawo zamdwich publicznych). - jczcli dotyczy. III. W
przypadku ustawowcj zmiany stawki podatku VAT w okrcsic rcalizacji ninicjszcj umoAvy, do ccn
jcdnostkoAvych nctto, o ktdrych mowa w zal^czniku nr 2 do umoAvy, zostanic doliczony podatck
VAT w Avysokosci oboAvi^zuj^ccj na skutck dokonancj zmiany. Jczcli zmiana stawki podatku VAT
b?dzic oznaczala zwi?kszcnic Avynagrodzcnia calkowitcgo brutto umoAvy (par.3 ust. 1),
Zamawiaj^cy zastrzcga sobic prawo skrdccnia tcrminu rcalizacji umoAvy w przypadku
nicposiadania stosoAvncgo zabczpicczcnia w srodkach finansoAvych. W takicj sytuacji termin
rcalizacji umoAvy zakohczy si? z dnicm, w ktdrym suma platnosci brutto Avynikaj^cych z faktur
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VAT osi^gnie lub zblizy si? do wysokosci kwoty brutto rownej cenie oferty zlozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 18/pn/2018, tj zlotych brutto. W przypadku skrocenia terminu
realizacji umowy, rozliczenie nastq.pi z uwzgl?dnieriieni zasady, ze nalemosc za 1 dzien
odpowiada 1/30 abonamentu miesi?cznego brutto w danej lokalizacji. W konsekwencji suma
wystawionych faktur VAT moze bye nizsza od ceny brutto oferty. Zmiana stawki podatku VAT
wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy i/lub skrocenia terminu
realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formic pisenmej, w drodze aneksu do
umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w ̂cie zmiany stawki podatku VAT. IV.W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o
ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez znmiejszania
jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany
jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy
zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy. — Wzor umowy okresla
rowniez okolicznosci uprawniaj^ce Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostfpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu:
Data; 2018-09-25, godzina: 11:00,
Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
post?powaniu
>

IV.6.3) Termin zwi^zania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj^cych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EETA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie
caiosci lub cz?sci zamowienia: Nie
rv.6.5) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki
sluzqce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie caiosci lub cz?sci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
.  ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
Lj 0^1 I
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