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Narodowy. Fundiisz Zdfowia, Sl^ski Oddzial Wqjewddzki: sMadczenie WSparda tedMicznego dla
posiadaflych ptzez Sl^ski OW NFZ urz^dzen i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi
Zamieszcizattie ogloSzenia: Zamieszczame obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zafflowieliia piiblicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspdlfinansowanegt) ze sfodkdw Unii
Eiiropejskiej

Nie

Nazwa pdojektu lub prograiiiu
O zamowieiiie mog% ubiegac sif wyli^cznie zaklady pracy cbfaMonej oraz wykonaWcy,
ktbrych dzialalnosc, Itib dziaialitiosc ich wyodr^bliionych orgauizacyjnie jedndstek, ktore
b^d^ fealiZdwaly zaiUowienie/dbejmuje spoleczn^ i zawdddwi^ integfacj^ dsob bfd^cych
czloiikaitii grup spolecZnie margmaliZdwanych

Nie

Nalezy podac minimalny proGentowy wskaziiik zatrudmenia osob nalez^cych do jednej lub wi^cej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, Hie iHniejszy niz 30%, Osob zatrudmonych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo icb jedHOstki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiajqcy
Nie

Postifpowanie pfzeprowadza podmiot, ktoreinu zaiDUawiaj%cy powierizyPpowierz^^^^
przeprowadzenie postfpowania

.  Nie
Informacje na temat pddiuiotu ktorcmu zamawiaj^cy pdwietzyl/powierzyll proWadzenie
postfpowania:
Pdstfpowaiiie jest pfzeprowadzane wspolnie prZez zamawiajqcych

Nie ■

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajqcych, ktorzy wspolnie przeprowadzajq^ pOsti?powanie
oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne braz osoby do koHtakfow wfaz
z danymi do kontaktow:

Postfpowanle jest pfzeprowadzaiie wSpdlnie Z zainawiaj4eyiiii z inilych panstw
cZlonkowskich Unii Europejskiej

Nie ,

W prZypadku prZeprOwadZania post^pdwania wspolnie z zatttaWiajQCymi Z innych
panstw CZlonkowskich Unii Eiiropejskiej - maj^ce zastdSdwanie krajdwe prawd
zamdwien publicznych:
Informacje dodatkdwe:
1.1) NAZWAIADRES: NarOdowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, krajowy
numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha 13 ,40844 Katowice, Woj. sl^skie,
panstwo 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 ktbiym mozna uzyskac dost^p do narz^dzi iurz^dzeh lub
formatow plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJj^CEGO: Podmiot pfawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy)-.

&.N
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Podziai obowi^zkow mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzaiiia
post^powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z
zamawiaj^cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie pOst^powania, czy i w jakiffi zakresie za
przeprowadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zainowienie
b?dzie udzielane przez kazdego z zaniawiajq:cych indywidualnie, czy zanrdwienie zostanie
udzielone w imiettiu i na rzecz pozostalych zamawiajgcych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposfedni dost^p do dokufflentoW z postigpowania mozba
uzyskac pod adresem (URL)

Tak

h.ttp://www.nfz-katowice.pPnews/group/16/o-nas/zaniowienia/przetargi

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

Tak

http ://www.nfz-kato wice.pl/news/group/16/o-nas/zamOwienia/przetargi

i)ost(fp do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna
uzyskac pod adresem

Nie

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

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert Itib wnioskdw o dopuSzczenie do udzialu w
post^powaniu w inny sposdb:
Nie

Inny spOsdb:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postfpowaniu w inny sposob:
Tak

Inny sposob:
forma pisemna
Adres:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj 208A (II pi^tro)

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

Nie

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

SEKCJAII: PRZEDMIQT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: swiadczenie wsparcia techniCznegO
dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzen i oprogramowattia zabezpieczajgeego firewall
Numer referencyjny: 31/pn/2017
Przed wszcz^ciem postfpowania o udzielenie zamoWieUia przeprowadzouo dialog
techniczuy

Nie

litlps://bz^zp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=84fdd26b-cal 1 -44cLa24d-3dO 1 e60833... 07.12.2017
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11.2) Rodzaj zamdwienia: Uslugi
11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cZ^sciowych
Zamowienie podzielone jest na cz^sci:

Nie

Oferty lab wnioski o dopuszczenie do ttdzialu w pdstfpOwaniu mdzna skiadac w
ddaiesienitt do:

Zamawiaj^cy zastrzega sdbie pfawo do udzieldnia l^cznie nast^puj^cych cz^^ci Ittb grup
cz^sci:

Maksyuialna liczba cZ^M Zamdwienia, na ktdre moze zostac udzielond Zamdwifenie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krdtki dpis przedmidtu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, nsiug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan j a w przypadku paftfldfstwa
innowaeyjnego - okreslenie zapotrzebdwania na ittnowacyjny prddukt^ uslugi? lub fdbdty
buddwlane: 1) Pfzedmiotem zamdwienia j est swiadGzenie wspafCia technicznego dla
posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzen i pprogramowania zabezpieczaj^cego firewall, w
zakresie i zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z forffiularzem opis
przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy. Przedmiot zamdwienia obejmuje rdwniez
swiadczenie przez Wykonawcp w okresie trwania umowy prac konsultacyjnd-serwisowych w
liczbie maksymalnie 30 osobogodzin, na warunkaGh opisanyGh w formularzu opis przedmiotu
zamdwienia oraz wzorze umowy. Zamawiaj^ey zastrzega sobie prawo niewykorzystarda
maksymalnej liezby osobogodzin wskazanej powyZej. Wykonawey nie przyshiguj^ z tego
tytulu zadne roszGZenia w stosunku do Zamawiaj^cego. » Realizaeja zamdwienia b?dzie
przebiegala na warunkaeh okreslonyeh w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz we
wzorze umowy, ktdre stanowi^ integraln^ gz?sc SIWZ. Wzdr uittowy przewiduje i okresla
warunki ewentualnej zmiany tresei umowy stosownie do art. 144 ust.1 pkt 1 pzp. » SIWZ, w
tym formularZ opis przedmiotu zamdwienia, okresla standardy jakoseiowe, o kidiyeh niowa w
aft. 91 ust.2a pzp. 2) Skladaj^e ofert? Wykonawea mi?dzy innymi winien zldzyc nast^puj^Ge
oswiadGzenia, ktdryGh tfesc znajduje si? w formularzu opis przedmiotu zamdwienia: »
Oswiadezamy i zobowi^ujemy si?, iz posiadamy wszelkie niezb?dne uprawnienia do
swiadezenia wspareia teehnieznego dla posiadanyeh pfzez Sl^ski OW NFZ urZ^dzen i
oprogramowania Zabezpieezaj^eego firewall w zakrGSie i na warunkaGh opisanyGh w
formularzu opis przedmiotu zamdwienia, bez naruszania uprawnieh Zamawiaj^eego oraz praw
innyeh osdb b^dz podmiotdw. Oswiadezamy, iZ uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewnienia
do zloZenia powyzszego oswiadezenia. » Oswiadezamy i zobowi^Zujemy si?, iz ezynnosei
polegaj^ee na przyst^pieniu do naprawy (ezas reakeji), naprawaeh urzqdzeh/oprogramowania
oraz na wykonywaniu prae konsultaGyjno-serwisowyeh, b?d4 wykonywane przez osob?/osoby
pOsiadaj^ee eertyfikat Go najmniej na poziomie eksperta zabezpieezen urz^dZeh i
oprogramowania obj?tego przedmiotem zamdwienia. Na etapie realizaeji umowy, na z^danie
Zamawiaj^eego Wykonawea zobowi^zany b?dzie przedstawic stosowny eertyfikat. »
Oswiadezamy i zobowi^zujemy si?, iz Zamawiaj^eemu w ramaeh umowy b?dzie prZyslugiwai
dost?p oraz prawo do uzywania wszelkieh aktualizaeji, poprawek, nowyeh wersji
oprogramowania (moduldw) obj?tyGh wspareiem teehnieznym oraz aktualnyeh syguatur
oprogramowania (moduldw) obj?tyGh wspareiem teehnieznym, bez naruszania praw innyeh
osdb b^dz podmiotdw, w sposdb i w zakresie niezb?dnym do korzystania z funkeji danego
systerUu zgodnie z jego przeznaezeniem, w tym prawo do instalowania, wykorzystywania i
kopiowania na uzytek Zamawiaj^eego. —Powyzsze oswiadezenia stanowiq. tresc oferty, a tym
samym nie stanowi^ oswiadezenia/dokumentu w rozumieniu aft.25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz

;p.gOv.pl/PodgladZP400.aspx?id=84fdd26b-eal 1 -44ef-a24d-3d01 e60833... 07.12.2017



Page 4 of11

ro2porz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 26.07.2016 f. w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powanm o udzieleliie
zamdwienia (Dz.U. poz. 1126). 3) Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (art. 29
ust.Ba pzp) - okreslono w SIWZ. Czymiosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu kodeksu pracy, okresla si? jako czynnosci polegaj^ce na obsludze zgloszen
dokonywanych przez Zamawiaj^cego w toku realizacji umowy, tj. pfzyjmowanie zgloszen w
ramach okna czasOwego oraz dotycz^cych prac konsultacyjno-sefwisowych, w Szczegolnosci
w ramach infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie pfzyj?cia zgloszen. Liczb? os6b
(co najmniej 1), ktore b?d4 obslugiwaG zgloszenia w toku realizacji umowy, zatfudnionych na
podstawie umowy o prac? w calym okresie realizacji lunowy, Wykonawca wskazuje w
formularzu opis przedmiotu zamowienia. 4) Termin wykonania zamowienia: w okresie do driia
31.12.2018 r. liczqc od dnia zawarcia umowy. Rozpocz?cie sWiadczenia wsparcia technicznego
nast^pi w dniu zawarcia umowy. Miejsce wykonania zamowienia: ul. Kossutha 13 w
Katowicach (za wyj^tkiem sytuacji nie wymagaj^cych fizycznego stawiennictwa ze Strotiy
Wykonawcy w ww. miejscu).

II.5) GWwny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

72611000-6

11.6) Calkowita wartosc zamoiyienia (jezeli zamawiajqcy podaje inforrnacje o wartosci
zamowienia):
Wartosc bez VAT;

Waluta:

(w pr^padku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa
calkowita mdksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje si? ttdzielenie zamowien, o ktorych mOwa w art. 67 ust. 1 pkt 617
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 usta^ Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunko w na jakich zostan^ udzielone
zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w aft. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktorym realizowaue b?dzie zamdwienle lub okres, na ktdry zostala Mtvarta
umowa ramowa lub okres, na ktdry zostal ustanowiony dynamlczny system zakupow:
miesi^cach: lub dniacb:
lub

data rozpocz?cia: lub zakonczenia: 2018-12-31

Okres w miesi^cach Okres w dniachData rozpoGz?ciaData zakonczenia

2018-12-31

II.9) Inforrnacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFQRMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSQWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POSTi^POWANlU
in.1.1) Kompetencje lub Uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o lie wynika to z odr?bnycb przepisow
Okreslenie warunkdw:

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

zp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=84fdd26b-call-44cf-a24d-3d01e60833... 07.12.2017htti5s://bzi
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Okieslenie waninkow:

Informacje dodatkowe
IIL1.3) Zdoinosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie wamnkow:

Zamawiajq.cy wymaga od wykonaweow wskazania w ofercie lub we wrdoskti o
dopuszczenie do udzialu w post?powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czyrtnoM
pfzy realizacji zambwiema wraz z inforrnacj^ o kWalifikacjaeh zawodowych iPb
doswiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe:

in.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 iistawy Pzp
III.2i2) Zamawiaj^cy przewiduje wyklticzeHie wykonawcy na podstawie art^24 usti 5
ustawy Pzp Nie Zamawiaj^ey przewiduje nast^puj^ce fakultatywiie podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU
WSTl^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W PGSTJ^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERlA
SELEKCJI

Oswiadczeiiie o niepodlegaiiiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkbw udzialu w
post^powauiu
Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kfyteridw selekcji
Nie

IIIA) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCl^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6rYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB D0KUMENt6W SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCl? W POSTj^POWANlU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

in.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6w UDZIALU W
POSTl^POWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) 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

HI.7) INNE DOKUMENTY NiE WYMIENIONE W pkt IH.3) - Hl.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszezenia na stronie intemetoWej

Zamawiaj^cego (www.nfz-katowiee.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp,
przekaze Zarnawiaj^eemu oswiadczenie o przynalemosei albo braku przynaleznOsci do tej
samej griipy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23) pzp. Wraz ze zlozehiem ww.^
oswiadezenia, Wykonawca moze przedstawic dowody (dokumenty b^dz informacje)

\  potwierdzaj^ee, ze powiqzania z iimym Wykonawcy nie prowadzq do zaklbeenia
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konkurencji w post^powaniu o udzielenie zafnowienia. Wzor oswiadczertia - grupa
kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ. —W przypadku Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si^ o udzielenie zamowienia wymog niepodlegaiiia wykluczeniu, o ktorym
mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia. ~W przypadku w$p61negO ubiegania si? o
zamowienie przez Wykonawcow: 1) osWiadczenie, o ktOrym mowa W pkt VI pkt I SIWZ
sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cyeh si? o udzielenie zamOwienia; 2)
oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. —-Kwesti? Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych
si? 0 udzielenie zamowienia reguluje SIWZ. »Uwaga! Wykonawcy wspOlnie ubiegaj^cy si?
o udzielenie zamowienia winni zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art.23 ust.2
pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic pelnomocriika do reprezentowania ich W
post?powaniu o udzielenie niniejszego zamOwienia albo do reprezentowania W
post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamOwieriia. Dokument pelnomocniCtWa
winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit.B SIWZ dla pelnomocriictw. —W
niniejszym post?powamu Zamawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warunkOw udzialii
w post?powaniu, o ktorych mowa w aft. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

SBKCJAIV: PRQCEDURA

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

Tak

Informacja na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia
wadium w wysokosci: 3.000,00 zlotych (slownie: trzy tysi^ce 00/100 zlotych). 2.
Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast?puj4cycli 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 ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udaelanych 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?biorczosci. 3. Wadium Wiioszone w pieni^dzu iiale:^
wplacic przelcwem na rachunek bankowy wskazafiy 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. 4. W przypadku wnoszenia wadium w
formie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlo^c dokument - wadium W
kasie Sl^skiego OWNFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tto, pokoj m 410. Tfesc
takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od
badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tfesci
winien uwzgl?dniac postanowienia aft. 46 ust. 4a ofaz ust. 5 pzp. Dokument swoj^
wamosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy tefminowi zwi^zania oferty (30 dm). Bieg
tego termihu rozpoczyna si? Wraz z uplywem terminu skladania ofCft (art. 85 ust. 5 pzp).
Pierwszym dniem zwi^zania oferty b?dzie zatem dzien, w ktorym uplywa telmin skladania
ofert. Wadium winno miec chafakter 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 srodkdw
pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o
ktorym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwfot wadium nast^pi zgodnie z zasadami
wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiaj^cy zobowiqzany jest odrzucic ofert?, je^eli
wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy (aft. 89 list. 1
pkt 7b pzp).

^ ̂  j IV.1.3) Pfzewiduje si? udzielenie zaiiczek na poczet wykonama zamowienia:
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Nie

Nalezy podac IfiformaGje na temat udzielaiiia zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sif zIozMia ofeft w postaci katalogdw elektronicznych lub dolqczienia dd
dfert katalogdw elektrdnicZMych:

Nie

Dopuszcza si? Zlozeriie dfert w postaci katalogdw elektronicznyGh lub dol^Gzenia do dfert
kataldgdw elektrdnieznyGh:
Nie

Informaeje dodatkdwe:

IV.1.5.) Wymaga si? zldzenia oferty wariantdwej:
Nie

Dopuszcza si? zlozeiiie dfedy wariantdwej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej ddpuszeza si? tylkd z jednoGZesnyni zldZeniem oferty
zasadniGzej:

Nie

IV.1.6) PfzeWidywana liCZba wykdnawcow, ktdrZy zdstan^ zaprosZeiii dd udziaiu w
pdst?pdwaniu
(przetarg ograniczony, negdcjacje z ogioszehiem, dialog konkiirencyjriy, parlnerslwo
imawacyjne)

Liczba wykonawedw

htt

Maksymalna liczba wykonawedw
Kryteria selekcji wykonawedw:

IV.1.7) Informaeje na temat umdwy ramdwej lub dynamicznego systemii ZakupdW:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uezestnikdw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uezestnikdw umowy famowej:

Informaeje dodatkowe:

Zamdwienie dbejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony intemetowej, na ktdrej b?d4 zamieszczone dodatkowe ittformacje dotyCz^ee
dynamicznego systemu zakupdw:

Informaeje dodatkowe:

W ramach nmowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si? zlozenie ofert
w formic katalogdw elektronicznych:

PrzeWiduje si? pobranie ze zlozonych katalogdw elektronicznych informaeji potrzebnych do
sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

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

Nalezy wskazac elementy, ktorych waftosci przedmidtem aukcji elektfOnicZHej:
Pfzewiduje si§ ograniczettia co do przedstawionych wartosci, wynikaj%ce z opisu
pfzedmiotu zamdwienia:

Nalezy podac, ktdre infomiacje zOstaixq. udbst^pnioiie wykonawebm w trakeie aiikcji
elektrOnicznej ofaz jaki bpdzie termin ich udost^pniefiia:
Informacje dotycz^ce pfzebiegu aukeji elektroniczriej:
Jaki jest przewidziany sposbb post^powania w toku atikcji elektrohiczffej 1 jakie bfd^ wafitfikij
na j akieh tvykonawcy b§d^ niogli licytowac (mininialne wykokosGi post^piefi):
Informacje dotycz^ce wykorzystywanego spfZ^tu elektronicznego, fozwi^an i speeyfikaGji
technicznych w zakfesie pol^czen:
Wymagania dotycz^ce rejestfaeji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elCktrOnicZMfej:
Infomiacje 0 liczbie etapow ankcji elektronicznej i czasie ieh tfwania:

Czas trwania:

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

Wamnki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Krytefia oceny ofert:
IV.2.2) Krytcria
KryteriaZnaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) ZastosOwanie procedui^, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjiiy, purtnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Infornaacje 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 przeprowadzcnia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy W Cclu Ograniczeina liczby ofcft:
Nalezy 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 konkurcnGyjnegO
przedstawili rozwi^ania stanowi^ce podstaw? do skladania ofert, jezeli ZamaWiaj'^cy
przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonOgram pOst^powania:
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Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan:
Nalezy podac informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaindwienia definiuj ̂ce minittialtte wymagauia, ktdrym musz^
odpowiadac ws;^stkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniezeniu liczby ofert podlegaj^^cych negoejaejom
poprzez zastosbwanie kryteridw oceny ofert wskazanych w speeyfikaeji istotnych wamnkow
zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetdwej, naktorej b^dzie prowadzona licytacja elektroniczUa:
Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^puy opis przedmiotu zamowienia w liGytacji
elcktronicznej:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw W licytacji elektrdnicznej:, w tym
wymagania techniczne urz^dzen informatycznych:
Sposob post^powania w toku licytacji elcktronicznej, w tym okreslenie minimaluych
wysokosci post^pien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elcktronicznej i czasie ich trwauia:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych poSt4pien, zostan^ zakwalifikowaui do nastfpnego
etapu:

Tennin skladania wnioskow o dopuSZczenie do udzialu w licytacji elcktronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczncj:
Termin i warunki zamkni^cia licytacji clektronicmej:

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

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sif istotne zmiany postanowien zawartej umOWy w stosunktt do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy Wskazac zakres, charakter zmian oraz wartinki wprowadzenia zmian:
1) W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz
zrezygnowac z podwykonawcy wskazanego w ofercie WykonaWGy zlozoncj w zamdwiettiu nr
3 l/pn/2017. Zmiana b^dz rezyghacja winna nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy z
podaniem przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniera
noWego podwykonawcy przy uwzgl^dnieniu postanowien §1 ust.l2 oraz § la umowy (jeizeli
dotyczy). .2) W zwi^zku z tym, iz usluga dbj^ta przedmiotem umowy co do zasady bfdzie
wykonywana w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego,
Zamawiaj^cy z^da, aby przed przyst^pieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile S^
uz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i Osdb
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do koiltaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie ushigi. Wykonawca zobowi^zuje si?
zawiadamiac Zamawiaj^eego o wszelkich zmianacli danych, o ktoiych mdwa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji urtiowy, a takze przekazywae infofmacje na temat nowych
podwykorfawcdw, ktoiym w pozniejszym okreSie zamierza powierzyc fealizacj? ushigi (jeieli
dotyczy). 3) Zniiana osoby/osdb wskazanych w oswiadczeniUj 0 klorym mowa W par> 1 a ust. 1
umowy, jest moMiwa pod warunkiem speMenia wyniogu zatfudrtiaiiia na podstawie umowy o
pfac? w rozumieniu Kodeksu praey. Zmiana dokdnywana jest w formie pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy) z podaniem dariyeh nowej osoby oraz prizy
zachowaniu wymogow ust. 1. Zmiana osob wymaga akeeptacji ze strdny osoby wskazanej w §5
ust. 1 umowy. Akceptacja moze zostac wyrazona na pi^mie lub za posrednictwem poczty
e-mail. 4) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizaeji umowy
(pfzed wystawieniem danej faktuiy VAT), zmiana zostanie uwzgl?dniona w umowie. W
przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite netto umovvy (§3 ust.
1), w tym takze wartosci (eeny) netto podane w umowie, zostanie obnizone w taki sposob, aby
po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite blutto
umowy (§3 ust.l) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamOvweniu rtf
31/pn/2017, tj zl brutto. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do
wyPagrodzenia calkowitego netto umowy (§3 ust. 1), w tym takze do wartosci (cen) netto
podanych w umowie, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokosci.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy
zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy. 5) Ewentualna zmiana osob lub
danych teleadresowych wskazanych w par. 5 ust. 1 lub ust. 2 dla swojej Skutecznosci b?dzie
Wymagalajedynie jednostromiego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony
umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje
zmiana. 6) Wykonawca Zobowi^zuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej
zmianie dotycz^cej wskazanego w par. 6 ust.4 umowy sposObu kontaktu (informacja taka
winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu na pismie lub faksem lub za posfednictwcm poczty
elektronicznej na adres e-mail), pod rygorem uznania zgloszenia dokonanego przez
Zamawiaj^eego na podany w ust.4 sposob kontaktu, za skuteczne. 7) W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia najedn^ 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 fomiy zabezpieczenia
Wykonawca oboWi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzcniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
»»»Kazdorazowa zmiana postanowieh umowy, przy uwzgl?dnieniu wyj^tkow w niej
przewidzianych, wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem niewaimosci. »»»W nmowie
wskazano przypadki, w ktorych Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z mozliwosci
rozwiqzania umowy b^dz odst^pienia od umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost?pniaiiiia infofmacji o charakterze potifnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termitt skladania ofeft lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu:
Data: 2017-12-20, godzina: 11:00,
Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamdwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski b dopiiszczenie dc udzialu
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w post^powaniu
> j?zykpolski
IV.6.3) Teriflin zwi%zaiiia ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostateczPegO tenliinu skla'dania
ofert)
IV.6.4) Przewidtije uiiiewaznienie postfpdwaiiia o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznaiiia srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Eurdpejskiej ofaz
niepodlegaj^cych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez p'anstwa czlonkowskie
Europejskiego PordzuMiienia o Wdlnym Handlu (EFTA), ktdre ftiiaty byic przfeznaczdne
na sfiiiaiisdwanie caldsdi lub cz^sci zamdwieiiia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si^ uniewaznienie postfpdwania o udzielenie zadidWienia, jezeli srddki
sluz^ce sfinansowaniu zamdwien na badania naukdwe lub pface rdzwdjdWe, ktofe
zamawiajqey zamierzai przeznaczyc na sfinansdiyanie caldsci lub czigsci zani'dwieniaj nie
zdstaly mu przyznaue Nie
IV.6.6) Infdrmacje dddatkdwe:

ZALACZNIK.I - INFORMACJE DOTYCZACE QFEKT CZESClQTOCH

lA BzP

u  3)MIU

gh^kiegf Ŵ-NIBWOd-Zki

Narodowego Fiv.r'i'w
ZAST^PCADY^<.BO

egO
;cir\vvia w Katowicach
DV.iviEDYCZOTCH

Piotr^oy

KIBROWNUC
D^ahi Inwestj'Cji i Zamowien Publicznych

~ " "ziahi Wojewodzkiego
Zc.-owia \v Katowicach

Slaskicgc
NslkodDwego

&z ̂l^czkowski
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