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Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki: dostawa kart elektronicznych
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspdlfinansowainego ze srodkdw Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub prdgraiUU
O zauidwienie mog^ ubiegac si§ Wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykdnawey,
ktoiych dziatalnosc, lub dzialUlndsc ich wyodrfbnionych organizacyjnie Jedndstekj ktore
b^d^ realizowaly zamdwienie, dbejmuje spoleczn^ i zawddow^ integracj^ osdb bi|d%cych
ezlonkami grup spolecznie marginalizdwanych

Nie

Nalezy podac minimalny pfocentowy wskaznik zatradiiienia osob nalez^cych do jednej lub wi^cej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatradnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post^powUnie przeprdwadza centralny zamawiaj^cy
Nie

Pdst^powanie przeprdwadza podmiot, ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/pdWierzyli
przeprowadzenie post^pdWania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie
post^powania:
Post^powanie jest przeprowadzane wspdinie przez zamawiuj^cych

Nie

Jezeli tak, nale:^ wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie pfzeprowadzaj^ post^powariie
oraz podac adfesy ich siedzib, krajowe nurnery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktdw wraz
z danymi do kontaktow:

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

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspdinie z zamawiaj^cymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastdsoWanie krajowe praWd
zamoWien publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewodzki, krajowy
numer idenlyfikacyjny 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:
Adfes stroHy intemetowej pod ktorym mozna lizyskac dost^p do narz^dzi i Ufz^dzeh lub
foitnatow plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJi^CEGO: Podmiot prawa publicznego
13) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qeieli dotyczy):

Podzial obowi^zkdw mi?dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzama
post^powania, w tym w przypadku wsp61nego przeprowadzania post^powania z
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zamawiaj^cymi z iniiych panstw czlonkowskicll Unii Europejskiej (ktory z zama\yiaj4cych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w JaikinEi zakresie za
przeprowadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamowienie
b^dzie udzielane pfzez kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zatfiowienie Zostanie
udzielone w iinieniu i na rZecz pozostalych zamawiaj^cych):

I.4) KOiMUNIKACJA:
Nieogfaniczoiiy, pelny 1 bezposredni dost^p do dokumentoW z post^powania inozna
uzyskac pod adfesein (URL)

Tak

http://www.nfz-^katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowieiiia/pfZetargi

Adres strony intefnetOwej, na ktofej zamieszczona b§dzie specyfikacja iSlOtUyCh
warunkdw zamowlenia

Tak

http://www.nfz-katowiGe.pl/news/group/16/o-nas/zamowiettia/przetargi

Dost^p do dokumentdw z post|powauia jest ograniczony - wifcej informacji niiozna
uzyskac pod adresem

Nie

Oferty Itib wnioSki o dopuszczenie dO udzialu w postfpOWaniu nalezy przesylac:
ElektronicZUie

Nie

adres

DOpuszczOUe jest przeslaUie ofert lub wnioskdW o doptiSZCzenie do iidzialii w
poSt^pOwaniu w inny SpoSdb:
Nie

Intty sposob:

Wymagane jeSt przesIauie ofert lub wuioskdW o dOpuszczeuie do udzialu W
post^powauiu w iuuy spoSob:
Tak

Itttty sposob:
w formie pisemnej
Adres:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Fiuiduszu Zdrowia ul. Kossutha 13,40^844
Katowice, pokoj nr 208A (II pi^tro)

Komuuikacja elektrouiczua Wymaga korzystauia z uarZ^dzi i urz^dzeu lub formatdw
plikow, ktdre nie sq ogdiuie dostfpue

Nie

Nieogratticzony, peluy, beZposredni i bezplattty dost^p do tych narz^dzi inoztta iizyskad pod
adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zamdwieulu przez zamaWiaj^cegO: dostawa kart elektrotticzttyeh
Numer refereucyjuy: 33/ptt/2017
Przed wszCzfclem post^powauia o udzieleUie zaiudwieuia przeprowadzouo dialog
techuiczUy

Nie

(
httpsi/'

II.2) Rodzaj zamdwieuia: Dostawy
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11.3) liaformacja o iiiozliwosci skladania ofert czfscioWych
Zamowienie podzielone jest na cz^SGi:

Nie

Oferty Itib wiiioski d doptiszczenie do udzialu tv post^pOWaniu mdziia skiadac w
oduiesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie pfawo do iidzielehia l^cznie nastipujl^cych Ozfsci lub grap
cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zOstao udzielone zaiiloMente^^
jednemu wykonawcy:

11.4) Krdtki opis przedmiotu zamowienia (wietkosc, zdkres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub
robot hudowldnych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ̂ a w przypadkii partnefstwa
innowacyjiiego - okfesleilie Zapotrzebowania tta innOwaCyjny pfOdukt, tlslugi^ Inb foboty
budoWlane: 1 .Przedniiotem zamowienia jest dostawa i spfZedaz 200.000 sztuk kait
elektronicznych (zwanych takze „kartami), zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, W tym w
forffiularzu opis przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy. »Karty te po
spersonalizowaniu w Centrum Personalizacji Sl^skiego OddZialu Wojewddzkiego NFZ^ b^d^
uzywane przez ubezpieczOnych jako karty ubezpieczenia Zdrowotnego. »Wykonawca
ZObowi^any b^dzie dostafczyc kafty zgodne z wzofem graficznym przekazanyffi wybfaneffiu
WykonawOy w pOstaci plikow graficznych oraz w wersji drukowatlej, w dtiiu zawareia umowy.
Awers i rewefs karty - zgodny z aktualnym wzorem karty ubezpieGzenia zdfowotnego
Sl^skiego OW NFZ. »Formularz opis przedmiotu zamowienia okresla standardy jako^Ciowej o
ktdryeh mowa w art. 91 ust.2a pzp. »Realizacj a zamdwienia b^dzie pfzebiegala na warunkach
okresloriych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik do SIWZ. »W ramach tresei oferty
Wykonawea winien zlozye oswiadczenie (tresc w formularzu oferty), Ze Zobowi^Zuje si?
dostarczyc karty elektroniczne nowe, wyprodukowane Zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami
prawa i normami, w pelni wartosciowe i nadaj^ee si? do wykorzystania zgodnie Z ich
przeznaczeniem, tzn. do personalizacji elektronicznej i graficZnej (na drukarkach do
personalizacj i kart plastikowych zgodnych z SIWZ) j ako karty ubezpieczenia zdrowotnego
oraz do odczytywania prZeZ dowolny czytnik kaft elektronieznyeh zgodnych Z SIWZ.
»Zamawiajgcy zastrzega, iz bezkolizyjna wspolpraca kart elektronicznych z ww. drukarkami
oraz dowolnym czytnikiera kart elektronicznych jest kluczowa dla realizacji niniejszego
zamowienia. 2. Zamawiaj^cy dopuszcza zaofcrowanie prZeZ Wykonawc? ukladu
elektronicznego karty rownowaznego do opisanego w SIWZ z zachowaniem zasad i przy
spelnieniu wymogow opisanych w SIWZ. Rowniez w zakresie norm, jakimi opisano prZedmiot
zamowienia, dopuszczone zostaj^ rozwiazania rownowazne opisywanym. Pairz SIWZ. 3.
Miejsce wykonania zamowienia (miejsce dostawy): Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844
Katowice. 4. Warunki gwarancji i r?kojmi za wady: okres gwarancji i r?kojmi za wady na
dostarczone karty elektroniczne winien wynosic 24 miesi^ce licz^c od dnia podpisania danego
protokohi odbioru. Warunki gwarancji i r?kojmi za wady zostaly okreslone w formularzu opis
przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy. 5. Kwestie podwykonawstwa opisano w
SIWZ. '

11.5) Glowny kod CPV: 30237131-6
Dodatkowc kody CPV:

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (j'ezeli zamawiajqcy podaje informacje o tvartoscif'wieriia): .
1^!
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Wartosc bez VAT:

Waluta:

(wprzypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zdkupow - szacufikowa
calkowita maksymalna wartosc w cafym okresie obowiqzyWania umowy raniowej lub
dynamicznego systemu zakupbw)

11.7) Czy pfzewiduje si? udzieleiiie zamowien, o ktofych motva w art. 67 ust 1 pkt 6 17
lub w art. 134 tist. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakieb zostan^ udzielone
zamowieuia, o ktorych mowa w aft. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktorym realizowane b?dzie zamowienie lub dkres^ na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub dkres, na ktdry zdstal ustandwidny dynamiczny system zaknpdw:
miesi^caGh: lub dniach: 80
lub

Okres w miesi^cach Okres w dniachData rozpocz?ciaData zakohczenia
80

II.9) Infdrmacje dddatkdwe: Termm wykonania zamowienia: a) pierwsza dostawa cz?sciowa
obejmuj^ca 10.000 s:^uk kart elektronicznych winna zostac wykonana w terminie
zaofefowanym przez Wykonawc? liczonym od diiia zawarcia ufnowy, nie dfuzszym jednak niz
80 dni licz^c od dnia zawarcia umowy. b) pozostala cz^sc kart winna zostac dostarczona w
terminie do 80 dni licz^c od dnia zawarcia umowy jednorazowo lub dostawami cz?sciowymi.
»Powyzsze zapisy nie stanowi^ przeszkody w dostarczeniu w terminie wskazanym pod lit.a)
wi?cej niz 10.000 sztuk kart, a takze w dostarczeniu w terminie wskazanym pod lit.a) kart w
pelnej liczbie obj?tej niniejszym zamdwieniem, jezeli Wykonawca b?dzie mial tak^ mozliwo^c
na etapie realizacji umowy. Zaoferowany termin wykonania pierwszej dostawy cz?sciowej
nale:^ rozumiec jako maksymalny termin na zrealizowanie pierwszej dostawy cz^sciowej
przez Wykonawc?. Zaoferowany termin nie mOze bye dbizszy niz 80 dni licz^C od dnia
zawarcia umowy. Jezeli Wykonawca nie poda w ofercie w sposdb jednoznaczny konkretnie
oferowanego terminu wykonania pierwszej dostawy cz?sciowej obejmujqcej 10.000 sztuk kart,
przyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje termin maksymalny wskazany w SIWZ, tj. do 80 dni
licz^c od dnia zawarcia umowy. Zaoferowany termin wykonania pierwszej dostawy cz?sciowej
b?dzie podlegal ocenie w kryterium II oceny ofert. Okreslenie „dni" u:^e powyzej rOzumiane
jest jako dni kalendafzowe. Patrz pkt XIII SIWZ (kryterium II).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONQMICZNYM.
FINANSOWYMI TECHNICZNYM

in.l) WARUNKIUDZIALU W POSTI^POWANIU
ni.1.1) Kompetencje liib uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o lie wynika to z odr?bnych przepisow
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
III. 1.3) Zdolnosc tecbniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkdw: Art. 22 ust. lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w post?powaniu
dotycz^ey zdolnosei zawodowej. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w
post?powaniu dotycz^cego zdolnosei zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia),
a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. Warunku (patrz pkt
VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt
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VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ. —Wykonawca winien spelnic wafimek dotycz^cy Moinosci
zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytyrti wykdnaniu^
a w przypadku swiadczen okresowych lub ei^glych rowniez wykonywailiu, w okresie
ostatnich 3 lat przed uplywem tefminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy kaft
elektronicznych wykotianej lub wykonywanej. -Pod poj^ciem wykoiiaPa dostawa kart
elektronicznych nale^ rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostawie co najmniej 20.000
sztuk kart elektronicznych o wartosci co najmniej 10.000,00 zl brutto, zrealizowane, tj.
zakohczone przez Wykonawc^ (umowa zostala zrealizowana). —Pod poj^ciern wykonywana
dostawa kart elektronicznych nale^ rozumiec zamowienie b^d^ce w toku realizacji
(umowa jest nadal realizewana) polegaj^ce na dostawie kait elektronicznych, ktOrej pewna
cz^sc obejmuj^ca co najmniej 20.000 sztuk kart elektronicznych o wartosci Co najmniej
10.000,00 zl brutto, zostala juz zrealizowana przez Wykonawc?. AJwaga: S5duacja ta
dotyczy wyl^cznie swiadczen okresowych lub ci^glych. Jezeli WykonaWca powola sif na
wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lUb ci^gle, w przypadku
w^tpliwosci zobowi^zany b^dzie wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter
swiadczenia/. —Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku swiadczen okresowych lub
ci^glych rdwniez WykonyWanych - Wykonawca zamieszcza tv formularzu Wykaz dostaw
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych
dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowodow okreslaj^cych, czy te dostawy
zostaly Wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa
powyzej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rZecZ ktorego
dostawy byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciq:glych s^
wykohywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku
swiadczen okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty
potwierdzaj^ce ich naleZyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3
miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert. —UWAGA! • Poj^cie dostawy
(odpowiednio wykonanej lub wykonywanej) zostalo zdefiniowane powyzej. • Odpowiednio
wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poparte dowodem, ze
dostawa zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie. • Informacje podane w
formularzu wykaz dostaw nie mog^ bye sprzecZne z informacjami wynikaj^cymi Z
dokumentow potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie (wykonywanie) dostaw. • Podajqc w
formularzu wykaz dostaw dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok
wykonania (zakonczenia) dostawy (umowa zostala zrealizowana); w przypadku dostawy
wykonywanej (umowa jest nadal realizewana) - Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok
wykonania (zakonczenia) zrealizowanej juz cz?sci dostawy z zaznaczeniem, iZ jest to
zamowienie nadal realizowane (umowa jest nadal realizowana). • Podaj^c w formularzu
wykaz dostaw wartosc, Wykonawca: - w przypadku dostawy wykonanej (umowa zostala
zrealizowana) - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calosc wykonanej dostawy, zas - w
przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje
zarowno kwot? brutto w zlotych za zrealizowana juz w ramach calosci cZ?sg dostawy, jak i
kwot? brutto w zlotych stanowi^c^ wartosc calej dostawy. • Jezeli zakres przedmiotowy
wykazywanych przez Wykonawc? zamowien bylby szerszy (np. obejmowalby rowniez
dostaw? innych elementow, innego asortymentu lub inny rodzaj zamowienia), Wykonawca
winien wyodr?bniG i podac dane dotycz^ce dostawy kart elektronicznych Ze wskazaniem
liczby dostarczonych kart (co najmniej 20.000 sztuk). W przypadku podawania wartosci
Wykonawca winien wpisac zarowno kwot? brutto stanowiq.c4 wartosc calego zamowienia,
jak i wartosc brutto samej dostawy kart elektronicznych. • Wykonawca w formularzu wykaz
dostaw podaje podmiot, na rzecz ktorego dostawa zostala wykonana lub jest nadal
wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres. W zwi^zku 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 odriiesieniu do konkretnego zamowienia
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lub jego cz^sci, polegac na zdolndsciach technicznych lub za;wodowych lub sytuacji
finatisowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
l^cz^cych go z nim stosunkow prawnych, na gfuncie niniejszego post^powania przyjmuje
si^, iz „stoso"wna sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp, wyst^pi wyi^cznie w
przypadku, gdy: 1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu)
innego podniiotu/6w, udowodni Zamawiaj^ceniu, ze realizuj^c zartiowienie b^dzie
dysponowal niezb^dnymi zasobami tego podmiotu/6w, w szczegolndsci przedstawiaj^c
zobowi^zanie tego podmiotu/ow do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobdw na
potrzeby realizaeji zamowienia. 2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost^pniana Wykonawcy pfzez
inny podtnidt/podniioty ich Zdolnosc zawodowa (doswiadczenie), pozWala na wykazariie
przez Wykonawc? speiniania warunku udzialu w post^powaniu oraz 3) Zamawiaj^cy zbada,
ze uie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w aft. 24
ust.l pkt 13-22 pzp. Uwaga! W przypadku polegatiia na Zdolnosci zawodowej innego
podmiotu/6w, Wykonawca jest zobowi^zany wskazac ten fakt w forffiularzu oferly. —W
celu oceny, cZy Wykonaweapolegaj^c na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innych
podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a pzp, b^dzie dysponowal niezb^dnymi
zasobami w stopniu umozliwiajq:cym nalezyte wykonanie zamowienia publicznegd oraz
oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeCzywisly
dost^p do ich zasobow, Zamawiaj^cy zqda wskazania w szczegolnosci: a) podmiotu, ktory
udostfpni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres); b) zakresu dost^pnych Wykonawcy
zasobdw innego podmiotu; c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez
Wykonawcy prZy wykonywaniu zamdwienia publicznego; d) zakresu i okfesu udzialu
innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego. Informacje, o ktdrych mowa
powyzej pod lit.a)-d), winny znalezc si? w zobowi^zaniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizaeji zamdwienia. ~
Zobowi^zanie podmiotu, o ktdrym mowa wyzej, Wykonawca zal^cza do oferty. —Uwaga!
Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art.
22a ust.l pzp, nie potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udzialu w
post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy
z^da, aby Wykonawca w terminie okre£onym przez Zamawiajq.cego: a) zast^pil ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiqzal si? do osobistego wykonania
odpowiedniej cz?sci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci zawodowe, o ktdrych mowa w
art. 22a ust. 1 pzp.
Zamawiajqcy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udzialu w post?powaniu imion i nazwisk osdb wykonuj^cych czynnosci
przy realizaeji zamdwienia wraz z informacje o kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu tych osdb: Nie
Informacje dodatkowe: —W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajecych si? o
udzielenie zamdwienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V
pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajecy si? o
udzielenie zamdwienia; b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1
ppkt 2 SIWZ, winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajecych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw
powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci
zawodowej - doswiadczenia). ~W przypadku wspdlnego ubiegania si? o zamdwienie przez
Wykonawcdw: 1) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Oswiadczenie to
winno potwierdzic spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkdw
udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2) oswiadczenie, o ktdrym mowa
w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamdwienia; 3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny
potwierdzic spelnianie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie

rdZP400.aspx?id=75c2ffce-74c3-41 cb-b29b-5c0c2dc63 8b6 19.12.2017uzp.gov
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przynajmniej przez jednego z Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie
zamowienia. Warunek ten winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden z Wykondweow
wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniej jeden z takieh
Wykonawcow powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania
zdolnosci zawodowej - doswiadczenia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 iistawy Pzp
111.2.2) Zamawiajqcy prZewiduje vvykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustaviy Pzp Nie Zamawiaj^cy przewiduje nast?puj4ce fakultatywne podstawy wykluczeriia:

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl^ W CELU
WSTi^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NiE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o hiepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkdw udzialu w
post?powaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianm kryteriow selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, Sl^ADANYCH PRZEZ
WYKONAWC^ W POSTl^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1PKT3USTAWYPZP:

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

III.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTl^POWANIU:
a) formularz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresie Ostatfuch trzech (3)
lat przed uplywem tefminu skladania ofert - a jezeli okres pfowadzenia dzialalnosci jest
krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotow, na rzecz ktoiych dostawy zostaly wykonaiie (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ)
oraz zal^czeniem b) dowodow okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub
S4 wykonywane nale:^cie, przy czym dowodami, o ktorych mowa powyzej, s^ referencje
b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly
wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych sq wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku swiadczen
okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje hqdz inne dokumenty
potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczeMej niz 3
miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert. »Jezeli Wykonawca polega na zdolnosci
Zawodowej iimego podmiotu/ow, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w.
wystawionymi dla tego podmiotu. »Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie
dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwosci
^p^bpwi^zany b?dzie wyk^zac (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia.

(
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCl, O KT6rYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
~W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zaniawiaj^cenin
oswiadczenie Wykonawcy o przynalemosci albo braku priynaleziiosci do tej sattiej grupy
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. W przypadku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo^c wraz z oswiadczeniem dokumenty b^dz
informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania Z innym Wykonawcy nie protvadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zam6wienia. For. art. 24 ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow
(...). Wz6r oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ. —Uwaga! —
Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braka
istnienia wob'ec nich podstaw wykluczenia oraz spelnianiaj W zakresie, w jakim powoluje
si? na ich zasoby, warunku udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3
pkt 2 pzp). ~ W SIWZ okreslono zasady dotyCz^ce wykonawcow wspolnie ubiegaj^Cych
si? 0 udzielenie zamowienia. »Uwaga! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie
zamowienia winni zalqczyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art.23 ust.2 pzp
Wykonawcy tacy winni ustanowic peinomocnika do reprezentowania ich w pdst?pOwaniu 0
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 pelnomocttictw. ~ Kwestie zwi^ane mi?dzy innymi z
form^ oswiadczeh i dokumentdw reguluje rozporZ^dzenie Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw (...).

SEKCJAIV: PROCEDURA

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

Tak

Informacja na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust.2 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w
wysokosci: 4.000,00 zlotych (slownie: cztery lysi^ce zlotyeh). 2. Wykonawca moze wniesc
wadium w jednej lub kilku nast?puj4cych 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?;mym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi?biorczosci. 3. Wadium wnoszone w pieni^dzU nalezy wpiacic 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.:
„G0SKPLPW" oraz adres bariku: Bank Gospodarstwa KrajoWego Oddzial w KatOwicach,
ul. Podchor^i^ch 1, 40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia waditun w fonnie innej
niz pieni?zma, Wykonawea obowi^zany jest zlozyc dokument - wadium w kasie Sl^skiego
OWNFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumcntu
nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci
z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniaG
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wamosci^ must obejmowac
okres odpowiadaj^cy terminowi zwi^zania oferty (30 dni). Bieg tego teiminu rozpoczyna si?
wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania
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ofert^ b^dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania ofeft. Wadium winno miec
charakter bezwaruiikowy i nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem
temiinu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie sif zlozenie
dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplyw sfodkow pieni§:mych na podany
wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa w pkt
XI ppkt 1 SIWZ. Ztvrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.
b.Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub
zostalo wniesione w Sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

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

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

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

Nie

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

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? zllozenia oferty wafiantowej:
Nie

Dopuszeza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

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

Nie

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

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

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznegO systemu zakupow:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestttikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestrukow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na kt6rej b?d4 zamieszczone dodatkowe infoimacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacie dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicziiego systemu zakujpow dopuszcza si§ zlozenie ofert
w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informaeji pdtrzebnych do
sporz^dzenia ofert W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupoW:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziahe jest prZeprowadzeiiie aukcji elektrUnicznej (pfzetarg nieograniczoHy,
przetarg ograniczoriy, negocjacje z ogioszenietn) Nie
Nalezy podac adrcs strony intemetowcj, na ktorej aukcja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazac elementy, ktdiych wartosd b?d^ przedmiotem aukcji elektfofiicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartOsci, wynikajqce z opisu
prZediniotu zamdwieuia:

Nalezy podad, ktore informacje zostan^ udost?pmone wykouaweom w trakeie aukcji
clektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pmenia:
Informacje dolycz^ce przebiegu aukcji clektronicznej:
Jaki jest przcwidziany sposdb poSt?powania w toku aukcji clektronicznej i jakic b?dq. warunki,
na jakich wykonawcy b?d4 mogli licytowac (minimalne wysokosci post^pich):
Informacje dotyczqec wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^zah i spccyfikacji
technicznych w zakresic pol^czeh:
Wymagania dotycz^cc rejcstraGji i identyfikacji wykonawCoW w aukcji clektronicznej:
Informacje o liczbic ctapow aukcji clektronicznej i czasic ich trwania:

Czas trwania:

Czy Wykonawcy, ktdrzy iiic zldzyli nowych post^pich, zostan^ zakwalifikowani do
nast?pncgo ctapu:
Warunki zamktti?cia aukcji clektronicznej:

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

I. Cena 85,00

II. Termin wykonania picrwszcj dostawy cz?sciowcj15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktdrej mowa W art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nicograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeuiem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjue
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, ktorc musz^ spclniac wsZystkic ofcrty:

PrZcWidzianc jest zastrzCZCnic prawa do udziclcnia zamoWicnia na podstawic ofcit wst?pttych
bcz przcprowadzcnia negocjacji
PrZcwidziany jest podzial negocjacji na ctapy W cclu ograniczenia liczby ofert:
NalcZy podac informacje na temat ctapow negocjacji (w tym liczb? ctapdw):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Inforniiacje na temat dialogu konklirencyjiiego
0]pis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub iflfonnacja o sposbbie uzyskSnia tego opisti:

Informacja o wysokosci rtagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^zania stanowiqce podstaw? do skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy
przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w eelu ograniczenia liczby rozwi^zan;
Nale^ podac informaeje na temat etapbw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa Innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne Wymagania, ktorym musz^
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial ttegocjaeji na etapy w eelu ograniczeniu liczby ofert pbdlegaj^Gych negoejacjoffl
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w speGyfikacji istOtnyGh warunkoW
zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowcj, na ktorej b^dzie prowadzona licytaeja elektroniczna:
Adres strony intemetowcj, na ktorej jest dost^pny Opis przedmiotu zamowienia w liGytacji
elektronicznej:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji WykonaWcow W lieytacji elektronieznej, W tym
wymagania techniczne urz^dzen informatycznych:
Sposob post^powania w toku lieytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci post^pien:
Informacje o liczbie etapow lieytacji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktbrzy nie zlo:^li nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pttego
etapu:

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

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wproWadzone do tresci zawieranej umowy W
sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne waranki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy:

Informaeje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje sif istotne zttiiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresei oferty,
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na podstaiwie ktorej do>konano wyboru wykonawcy: Tak
Nale:^ wskazae zakres, charakter zmian oraz warUnki wprowadzenia ztnian:
—W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz
zrezygnowac Z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr
33/pn/2017. Zmiana bgdz rezygnacja winna nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umoWy z
podaniem pfzyczyny zmiany bgdz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem
nowegd podwykonawcy (jezeli dotyczy). Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmibtu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywai si? na zasadach okreslonych W
art. 22a ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkm
udzialn w post?pdwaniu (warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej - posiadanie
wymaganego doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany Wykazac Zamawiaj^Gemu, iz
proponowany inny podWykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warimek w stopniu
nie mniejszym niz pbdwykonawca, na ktorego zaSoby Wykonawea powolywai si? w trakcie
post?powania o udzielenie zamowienia (zamowienie nr 33/pn/2017). ~^W przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizaeji niniejszej umoWy, zmiana
zostanie uwzgl?dniona w umowie. Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie polegala na
zwi?kszeniu stawki podatku VAT, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zmniejszeriia liczby
zamawianych kart odpowiednio do wysokosci posiadanego przez Zamawiaj^cego
zabezpieczenia w srodkach finansowych - w takiej sytuacji wynagrodzenie calkowite netto
umowy powi?kszone o podatek VAT nie moze przekroczye kwoty zabezpieezonych przez
Zamawiajgcego na ten eel srodkow finansowych. Zmiana stawki podatku VAT wfaz z
konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona do umoWy
w formic pisemnej, w drodze aneksu do umowy, Ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiaoiy
Stawki podatku VAT, a takze w przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT - ze
wskazaniem maksymalnej liczby kart mozliwej do zamowienia przez Zamawiaj^cego w
ramach zabezpieezonych srodkow finansowych. —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 cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokoM. O
zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac
Zamawiaj^eego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie
wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy. —Kazdorazowa zmiana
postanowieh umowy, przy uwzgl?dnieniu wyjgtkow w niej prZewidzianych, Wymagac b?dzie
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. —Ewentualna zmiana osob lub danych
teleadresowych wskazanych w par.4 ust.l lub ust.2 umowy dla swojej skutecznosci b?dzie
wymagalajedynie jednostronnego pisemnego osWiadczenia skierowanego do drugiej Strony
umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowigzuje
zmiana. »»W umowie Wskazano rowniez przypadki, w ktorych Zamawiaj^cy moze skorzyStac
z prawa do rozwi^zania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINlSTRACYJNE

IV.6.1) Sposdb udost?pniaHia informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakterze potifnym

IV.6.2) Termin skiadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialn w post?powanitt:
Data: 2018-01-10, godzina: 11:00,
Skrdcenie terminu skiadania wnioskow, ze wzgl?du na pilng potrzeb? udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniezony, przetarg ograniczony, negocjacje z dgloszeniem):
Nie

Wskazae powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakir^l^ ^7*^ sporzgdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziahi

U
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w post^powaniu
>j?zykpolski
IV.6.3) Termin zwi^zania ofert%: do: okres w diiiach: 30 (od ostatecziiego terminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje sif uniewaziiienie post^powariia o udzieleme zamowienia^ w
przypadku nieprzyznania srodkdw pochodz^cych z btidzetii Unii Europejskiej draz
niepodlegaj^cych zwrotowi sfodkow z pomocy udzielonej pifzez panstwa czlonkowskie
Europejskiegd Porozuniienia o Wdlnym Handlu (EFTA), klore miaty bye pfzeznaczdne
na sfinansdwanie caldsci lub cz^sci zamdwienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si§ uniewaznienie pdst^pdWania d udzielenie zamdwienia, jezeli sfddki
siuz^ee sfinansdwaniu zanidwien na badania naukdwe lub prace rdZWdjdwe, ktdre
zamawiaj^ey zamierzal przeznaczyc na sfinansdwanie caldsci lub czf'sci zanidwieniia, nie
zdstaly mu pfzyznane Nie
IV.6.6) Infdrmacje dddatkdwe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOtYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

OodoMlut glij.skiego Oddzisiu '
Narodowego FimdiKZu -Id

ZASWCA

DS. EKONOMICZN

Ewa

lioer-a
^■oddciego
w Katowicach

5F/)rORA
SOWYCH

KIEROWNIKDziab In veatycji i Zamdwien Pubiioznych
SlqskicgoOddaahi Wojcwodzkiego

Narodowego Zdrowia w Katowicach

Tomasz Sleczkowski
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