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Narodowy Furidusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki: Zaprojektowanie i wykonanie
awaryjnego oswietlenia ewak^acyjnego w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dofyczy: Zamowienia publieznego
Zamowienie dotyczy projektu lub pfogfamu wspolfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej

Nie

NaZwa projektu lub programu
O zamowienie mog^ ubiegac sif wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrfbnionych organizacyjnie jednostek^ ktore
b^d^ realizowaly zamowienie, obejmuje spolecznq i zawodow^ integracj^ osob bfd^cych
czlonkami grup spoiecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskazrdk zatrudnienia osob flalez^cych do jediiej lub wi^cej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)
SEKCJA L ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza eentralny zamawiajqcy
Nie

Post^powanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj^ey powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post^powania

Nie

luformaeje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post^powaniia:
Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajqeyeh

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadza] 4 post^powanie
oraz podac adresy ich siedzih, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz
z danymi do kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw
czlonkowskieh Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspolnie z zamawiaj^eymi z innych
panstw czlonkowskieh Unii Europejskiej - maj^ce zastosowanie krajowe prawo
zamowieh publicznych:
luformaeje dodatkowe:
1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, 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 ktorym mozna uzyskac dost^p do narz^dzi i urz^dzeh lub
formatow plikow, ktore nie s^ ogblnie dost^pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ4CEGO: Podmiot prawa publieznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Oezeli dotyczy):
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https:/^zp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=aacbdf69-8f4a-4680-a83e-6db828a39ab9 08.11.2017



Page 2 of 13

Podziai obowi^zkow mi^dzy zamawiaj^cymi wprzypadku wspolnego przepfowadzania
post^powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z
zamawiajq,cymi z innych panstw czlonkowskieh Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^ey, czy zamowienie
b^dzie udzielane przez kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzeez pozostalych zamawiaj^eyeh):

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

Nie

www.nfz-katowice.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bfdzie specyfikacja istotnych
warunkdw zamowienia

Nie

www.nfz-katowice.pl

Dostfp do dokumentow z postfpowania jest ograniczony - wi^eej informacji mOzna
uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w post^powaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie

Nie

adres

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

Inny sposob;

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

Inny sposob:
forma pisenma
Adres:

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj 208a

Komunikaeja elektroniezna wymaga korzystania z narz^dzi i urz^dzen lub formatow
plikow, ktore nie sq ogolnie dost^pne

Nie

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

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj^eego: Zaprojektowauie i wykonanie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13
Numer refereneyjny: 25/pn/2017
Przed wszez^eiem post^pOwania o udzielenie zamowienia przeprowadzouo dialog
teehniezny

Nie
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11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^sciowych
Zamowienie podzielone jest na ez^sci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopiiszczeuie do udzialu w postfpowaniu mozha skladac w
odniesieniu do:

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

Maksymalna liczba czfsci zamowienia, na ktdre moze zostac udzielone zamdwienie
jednemu wykonawcy:

11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan Jaw przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugf lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie awaryjnego
oswietlenia ewakuaeyjnego w budynku A w Katowieaeh przy ul. Kossutha 13 zgodnie z
zasadami okreslonymi w SIWZ. Kod Wspobiego Slownika Zamowien (CPV): okreslono w
Progfamie funkejonalno-ii^tkowym stanowi^eym zalgcznik do SIWZ. Na opis przedmiotu
zamowienia sklada si?: 1) formularz opis przedmiotu zamowienia, 2) Program funkcjonalno-
uzytkowy. 3. W ramach zamowienia Wykonawea zobowi^zuje si?: 1) opracowac i dostarczyc
dokumentacj? projektow^, na ktor^ skladaj^ si?: a) projekt budowlano-wykonawezy, b)
kosztorys sporz^dzony metod^ szezegolow^, c) projekt powykonawezy. 2) wykonac roboty
budowane instalaeyjne tj. dostawa, montaz i uruehomienie kompletnej instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuaeyjnego. 3) W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy,
Wykonawea zobowi^zuje si? wykonac bezplatnie raz do roku przegl^d i konserwaej?
oswietlenia, zgodnie z zaleeeniami produeenta.

11.5) Glowny kod CPV: 71300000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

45310000-3

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia)-.
Wartosc bez VAT:

Waluta:

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

11.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamowien, o ktoiych 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 warunkow na jakich zostan^ udzielone
zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

'M
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11.8) Okres, w ktorym realizowane b^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktoiy zostal ustanowiony dynamiczny system zakupdw:
miesi^cach: lub dniach:
lub

data rozpocz^cia: lub zakonczenia:

11.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamowienia: zgodnie z ofert^ Wykonawcy
(nie dluzej niz w ci^gu 5 tygodni licz^c od dnia zawarcia umowy). Dokumentacj? projektow^
(za wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej tj. koszforysu powykonawczego oraz projektu
powykonawczego), w tym projekt budowlano-wykonawczy oraz harmonogram robot
budowlanyeh wykonawca winien wykonac w ci^gu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Termin realizacji b^dzie zgodny z ofertq. wykonawcy. 2. Wykonawca winien zaoferowac
termin wykonania zamowienia nie dluzszy niz 5 tygodni licz^c o dnia zawarcia umowy. W
przypadku zaoferowania terminu wykonania krotszego niz 3 tygodnie, do oceny ofert
(przyznania punktacji) przyj^ty zostanie termin 3 tygodni.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POSTl^POWANIU
111.1.1) Kompeteneje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr^bnyeh przepisow
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja fiinansowa lub ekonomiezna
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnosc teehniczna lUb zawodowa
Okreslenie warunkow: W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post^powaniu
dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia), a opisanego
ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o speinianiu ww. warunku (patrz pkt V pkt 1
ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3
lit. a oraz lit. b SIWZ. Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej
(doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej
na wykonaniu instalacji oswietlenia awaryjnego w budynku biurowym o minimum 3
kondygnacjach, w ilosci minimum 30 punktow oswietleniowych. Wykaz WykonanyCh robot
budowlanyeh Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robot budowlanyeh wraz z
podaniem ich rodzaju, waftosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych
roboty te zostaly wykonane, z zal^czeniem dowodow okreslaj^cych, czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nale^cie, w szczegolnosci informacji o tym, czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukohczone, przy

.  czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - inne dokumenty. Uwaga! 'Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanyeh
rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot roboty budowlanej zgodny ze
zdefiniowanym powyzej. 'Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanyeh wartosc,
Wykonawca wpisuje kwot^ brutto w zlotych za wykonan^ robot? budowlanq.. 'Podaj^c w
formularzu wykaz robot budowlanyeh dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien,
miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) roboty budowlanej. "Podaj^c w formularzu wykaz
robot budowlanyeh miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania roboty
budowlanej. 'Podajqc w formularzu wykaz robot budowlanyeh podmiot, na rzecz ktorego
robota zostala wykonana, Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego
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podmiotu. • Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowien bylby
szerszy (np. obejmowalby inny rodzaj zamowienia b^dz iiine roboty budowlane),
Wykonawca winien wyodr^bnic i podac dane dotycz^ce jedynie wykonanej roboty
budowlanej zdefiniowanej powyzej. W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien
wpisac zardwno kwot? stanowi^c^ wartosc calego zamowienia, jak i wartosc samej roboty
budowlanej zdefiniowanej powyzej. —Wykonanie kaMej
wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej jednej) musi zostac poswiadczone dowodem.
Wykonawea przedstawia zatem wykaz robot budowlanych z zal^czeniem dowodow
okreslaj^cych, ze roboty budowlane zostaly wykonane nale:^cie, w szczegolnosci
informacji o tym, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukonczone.
Zamawiaj^ey wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udzialu w post^powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych ezynnosci
przy realizacji zamowienia wraz z informacji o kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu tych osob: iSlie
Informacje dodatkowe: 2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajicych si§ o
udzielenie zamowienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktbrym mowa w pkt V
pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kaMy z Wykonawcow wspolnie ubiegajicy si? o
udzielenie zamowienia; b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1
ppkt 2 SIWZ, winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie
ubiegajicych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcow
powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci
zawodowej - doswiadczenia. 3. W zwiqzku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktorym:
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz?sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fmansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezale:^e od charakteru prawnego Iqcz^cych go z nim
stosunkow prawnych, na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna
sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22aust.l pzp, wyst^pi wyl^cznie wprzypadku, gdy: 1)
Wykonawca, ktory polega na zasobach innego podmiotu/ow, udowodni Zamawiaj^cemu, ze
realizuj^c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/6w, w
szczegolnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu/6w do oddania mu do
dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. 2) Zamawiaj^cy oceni,
ze udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalaj^ na
wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz 3)
Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp. Uwaga! W przypadku polegania na zasobach
innego podmiotow, Wykonawca jest zobowi^zany wskazac ten fakt w formularzu oferty. W
celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zasobach innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu
mnozliwiaj^cym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow,
Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegolnosci: a) podmiotu, ktory udost?pni swoje zasoby
(nazwa/firma oraz adres); b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu; c)
sposobu wykorzystania zasobow irmego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu
zamowienia publicznego; d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia publicznego. Informacje, o ktorych mowa powyzej pod lit. od a do d, winny
znalezc si? w zobowi^zaniu podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Zobowi^zanie podmiotu, o ktorym mowa
wyzej, Wykonawca zal^cza do oferty. Uwaga! Patrz zastrzezenie wskazane w pkt III pkt 8
ppkt 3 SIWZ. Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego
doswiadczenia (tu: zdolnosci zawodowej), Wykonawcy mogq. polegac na zdolnosciach
innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub ushigi, do realizacji
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ktorych te zdolnosci wymagane. Z uwagi na wyl^czenie z podwykonawstwa robot
dotycz^cych wykonania instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, Wykonawca nie
moze polegac na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotow w zakresie
wykazania zrealizowania ww. roboty budowlanej. W tym przypadku Wykonawca musi
samodzielnie wykazac speinianie warunku udzialu w post^powaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreislone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiaj^cy przewiduje nast^puj^ce fakultatywne podstawy-wykluczenia:

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU
WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTJ^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczeuie o uiepodlegauiu wykluczeuiu oraz speluiauiu waruukow udzialu w
post^powauiu
Nie

Oswiadczeuie o speluiauiu kryteriow selekcji
Nie

111.4) 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 3 USTAWY PZP:

HI.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCA W POSTJ^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 SELEKCH:
HI.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC]^ W POSTl^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

Przed udzieleniem zarnowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcf, ktdrego oferta zostala
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terrninie
aktualnych na dzien zlozenia nast^puj^cych dokumentow: a) wykaz robot budowlanych
(formularz wykaz robot budowlanych) wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
pi^ciu (5) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaiy wykonane (roboty
budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ), z zal^czeniem b)
dowodow okreslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaiy wykonane nale^cie, w
szczegolnosci informacji o tym, czy roboty zostaiy wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s^
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referencje b^dz iime dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokimientow - inne dokumenty. 4.
W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcdw: 1) oswiadczenie,
o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to winno potwierdzic speinianie
warunkow udziahr w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczetiia w zakresie, w ktorym
kazdy z Wykonawcow wykaimje speinianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak
podstaw wykluczenia; 2) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy
z Wykonawcow wspoliiie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia; 3) dokumenty, o
ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, wiimy potwierdzic speinianie warUnku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego Z
Wykonawcow wspolnie ubiegajq.cych si? o udzielenie zamowienia. Warunek ten winien
spelnic samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cyeh si? o
udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien posiadac
wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci zawodowej -
doswiadczenia). 5. Forma oswiadczen i dokumentow. Kwestie zwi^zane z form^
oswiadczen i dokumentow reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow (...). -Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu
dotycz^ce wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolnosCiach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce podwykonawcow,
skladane s^ w oryginale. -Dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu, iime niz
oswiadczenia, o ktorych mowa w §14 ust.l cyt. rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem. -Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publieznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kaMego z nich dotycz^.
Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast?puje w formic pisemnej. -Zamawiaj^cy moze
z^dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow, o ktorych
mowa w rozporz^dzeniu, innych niz oswiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia
dokumenm jest nieczytelna lub budzi w^tpliwosci co do jej prawdziwosci. -Dokumenty
sporz^dzone w j?zyku obcym s^ skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski. Uwaga!
Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia winni 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 zamowienia
albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.
Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit.B SIWZ
dla pelnomocnictw.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj^eego (www.nfz-
katowice.pl) informaeji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze
Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynalemosci albo braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. Art. 24aapzp.
Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post?powaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oeeny ofert, a
nast?pnie zbadac, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu. Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla
si? od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiaj^ey moze zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki
udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo:^l ofert? najwyzej ocenion^ sposrod
pozostalych ofert.

SEKCJAIV: PROCEDURA
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IV.l) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajqcy z^da wniesienia wadium:

Tak

Infoimacja na temat wadium
VIII. Wymagania dotycz^ce wadium 1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy
z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 5 100,00 zlotych (slownie: pi?c
tysi?cy sto 00/100 zlotych). 2. Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku
nast^puj^cych formach: 1) pieni^dzu, 2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach
spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym, ze por^czenie kasy jest zawsze
por^czeniem pieni^znym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieGzeniowych,
5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorGzosei. 3. Wadium
wnoszone w pieni^dzu nale:^ wplaGic przelewem na raGhunCk bankowy wskazany ponizej:
BGK o/KatowiGc Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Napotrzeby pfzclewdw
mi^dzynarodowyGhpodaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa KrajowCgo Oddzial w KatowiGaGh, ul. PodGhor^i^Gh 1, 40-043 KatowiGC. 4.
W przypadku wnoszenia wadium w formic innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zany
jest zlozyc dokument - wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowieaeh, ul. Kossutha
13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplaeenia
kwoty wadium Zamawiaj^eemu od badania zasadnosei z^dania wyplaty przez wystawe?
dokumentu. Dokument w swej tresei winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wamosei^ musi obejmowac okres odpowiadaj^ey terminowi
zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoeZyna si? wraz z uplywem tCrminu
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. 5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art.
45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego
OW NFZ, b^dz wplyw srodkow pieni?znyGh na podany wyzej raehunek bankowy, przed
uplywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium
nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiajqey zobowi^zany jest
odrzueic ofert?, jezeli wadiiun nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob
nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

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

Nale:^ podac informacje na temat udzielania zaiiczek:

IV.1.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaei katalogow elektronicznych lub dol^ezeUia do
ofert katalogow elektronieznyeh:

Nie

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

Informacje dodatkowe:

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

Dopuszeza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

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

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

Liczba wykonawcow
Przcwidywana minimalna liczba Wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow
Krytcria sclckcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Zakupdw:
Umowa ramowa b^dzic zawarta:

Czy przcwidujc si? ograniczcnic liczby uczcstnikowumowy ramowej:

Przcwidziana maksymalna liczba uczcstnikow umowy ramowej:

Infoimacjc dodatkowc:

Zamowiciiic obcjmujc ustanowicnic dynamicznego systemu zakupdw:

Adrcs strony intcmctowcj, na ktdrcj b?d4 zamicszczonc dodatkowc informacje dotycz^cc
dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowc:

W ramach umowy ramowcj/dynamiczncgo systemu zakupdw dopuszcza si? zlozcnic ofcrt
w formic katalogdw clcktronicznych:

Przcwidujc si? pobranic zc zlozonych katalogdw clcktronicznych informacji potrzcbnych do
sporz^dzcnia ofcrt w ramach umowy ramowcj/dynamiczncgo systemu zakupdw:

IV.1.8) Aiikcja elektfoiliczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem)
Nalc2y^ podac adrcs strony intcmctowcj, na ktdrcj aukcja b?dzic prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktdrych wartosci b?dq przedmiotem aukcji elektrdhiCznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajqcc Z opisu
pfzcdUiiotu zamdwicnia:

Nalczy podac, ktdrc informacje zostan^ udost?pnionc wykonawcom w trakcie aukcji
clcktroniczncj oraz jaki b?dzic tcrmin ich udost?pnicnia:
Informacje dotycz^cc przcbicgu aukcji clcktroniczncj:
Jaki jest przcwidziany sposdb post?powania w toku aukcji clcktroniczncj i jakic b?d4 wamnki,
na jakich wykonawcy b?d4 mogli licytowac (minimalnc wysokosci post^picn):
Informacje dotycz^cc wykorzyslywancgo sprz?tu cicktroniczncgo, rozwi^zan i spccyfikacji
tcchnicznych w zakrcsic poi^czcn:
Wymagania dotycz^cc rcjcstracji i idcntyfikacji wykonawcdw w aukcji Clcktroniczncj:
Informacje o liczbic ctapdw aukcji clcktroniczncj i czasic ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, ktorzy nie zlo^li nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do
nast^pnego etapu:
Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

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

Kryteria Znaczenie

eena 60,00

termin realizacji 10,00

Dlugosc okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady30,00

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

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

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia Zamowienia na podstawie ofeit wst^pnych
bez przeprowadzenia negoejacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczby 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 wykonawcdw, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^zania stanowi^ce podstaw^ do skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy
przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w eelu 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 definiuj^ce minimalne wymagania, ktorym muszq,
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:
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IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na ktofej b^dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedrniotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz^dzen inforinatycznycli:
Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimaltiych
wysokosci post^pien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ziozyli nowych post^pien, zostan^. zakwalifikowani do nast^pnego
etapu:

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

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

umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si^ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunkii do tfesci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianyni w ofercie
Wykonawcy zlozonej w za;m6wieniu nr 25/pn/2017. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z
podwykonawcy b^dz wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w
ofercie, winno nastqpic w drodze pisenmego aneksu do umowy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywal siy, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania wanmkow udzialu w
postypowaniu, wykonawca jest obowi^zany wykazac zamawiaj^cemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie rnniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal siy w trakcie postypowania o
udzielenie zamowienia. Zamawiaj^cy, moZe z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsUniycia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonyWania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzyt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie daj^ rykojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nieZwlocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
na terenie budowy naraszaj^ postanowienia niniejszej umowy. Powierzenie realizacji zadan
iimemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiaj^cego irniowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t^ umow^ wymaga ponownej akceptacji
Zamawiaj^cego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie. 1. Umowa niniejsza bydzie
mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku wyst^pieriia
nastypuj^cych przeszkod wjej realizacji: a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej
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(w rozumieniu przyj^tym w orzecznictwie), jezeli uniemozliwia to prowadzenie robot; b) w
przypadku Zaistnienia okolicztiosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanyeh
warunkami organizacyjnymi, finansowymi b^dz innymi okolicznosciami, przez ktore nalezy
rozumiec sytuacje zwi^zane z koniecznosciq. uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen,
uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych; 2. W sytuacji
zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a lub b), termin
wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb^dny do usuni^cia lub
ust^pienia przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast^puj^cego po
dniu usuni^cia lub ust^pienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b^dzie
kontynuowany. 3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b^dzie wymagalo
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okreslaj^cym w
szczegolnosci dat^ rozpoCz^cia okresu zawieszenia, podpisanym prZez Zamawiaj^cego oraz
Wykotiawc?. 4. Po usuni^ciu lub ust^pieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dzq
pisemny aneks do umowy Wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych
oraz okreslaj^cy termin pozostaly do zakonczenia realizacji umowy. 5. Wyst^pienie przeslanek
wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot budowlanych jako
calosci; przeszkoda moze zatem dotyczyc cz^sci realizowanych robot, co nie wyklucza
prowadzenia robot budowlanych w pozostalym zakresie. Niezaleznie od zakresu zawieszenia,
zapisy ust. 1-4 znajd^ odpowiednie zastosowanie. 6. Zasady przyj^te w ust. 2-4 Znajd^
odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia terminu opracowania i dostarczenia
dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w §3 ust.l umowy. W przypadku ustawowego
zwi^kszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, ceny netto uj^te w
niniejszej umowie, winny zostac odpowiednio obnizone przez Wykonawc?, tak^ aby po
uwzgl^dnieniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie
wysokosc wynagrodzenia calkowitego umowy nie przekroczyia ceny oferty zlozbnej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 25/pn/2017. W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki
podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen netto, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w
formic pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany
stawki podatku VAT. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy
zabezpieczenia na jednq. 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 zmniejszania jego wysokosci. O zamiarZe dokonania zmiany
formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z
odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i
potwierdzona stosownym aneksem do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost^pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziahi w post^powaniu:
Data: 2017-11-23, godzina: 12:00,
Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl^du na pilnq. potrzeb? udzielenia zamoWienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Nie

Wskazac powody:

J^zyk lub j^zyki, w jakich mogq bye sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu
w post?powaniu
> polski
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rV.6.3) Termin zwi^zania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostateeznego teminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje si^ uniewaznienie postfpowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku niepfzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajqcych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktdre iflialy bye przeznaczone
na sfinansowanie calosci lub cz^sci zamowienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si§ uniewaznienie postfpowania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki
siUz^ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub c2fsci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie
IV.6,6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFQRMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIQWYCH
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