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Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki: dostawa materialow bixirowych
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe

Ogloszeflie dotyczy: Zamowieiiia publicznego
Zamowieaie dotyezy projekfu lub programu wspolfinansowanegp ze srodkow Unii
Eurbpejskiej
■ Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowibnie mog^ ubiegac si§ wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalnOsc, lub dzialalnosc ich wyodrfbnionych organizacyjnie jednostek, ktore
b^dq realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczn^ i zawodow^ integracjf osob b^d^cych
czlonkami grup spoleczhie marginalizowanych

^ ■ Nie
Nale^ podac minimalny procentowy wskazmik zatrudnienia osob nalezqcych do jednej lub wi^eej
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 I: ZAMAWIAJACY

Postfpowaule przeprowadza centraluy zamawiaj^cy
Nie

Post^powaule przeprowadza podmiot,ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzeuie post^powania
Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj^ey pOwierzyl/powierzyli prowadzeuie
postfpowauia:

Postfpowauie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^eych
Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ post?powanie

oraz podac adresy ich siedzib, krajowe nuniery identyfikacyjne oraz osoby do kont^ow wraz
z danymi do kontaktow:

Post^powauie jest przeprowadzane wspolnie zzamawiaj^cymiz innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postfpowania wspolnie zzamawiaj^eymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — maj^ce zastosowanie krajowe prawo
zamowien publicznych:
Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA IADRES: Narqdowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki,krajpwy
numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha 13 ,40844 Katowice, woj. slqskie,
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 dostqp do narzqdzi i urz^dzeh lub
formatow plikow, ktdre nie s^ ogolnie dostqpne
I. 2)RODZAJ ZAMAWIAJil^GEGO:Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy)'.
Podzial obowi^zkow mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postqpow^a, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postqpowania z
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zamawiaj^cymi z iimych panstw czionkowskich Unii Europejskiej(ktory z z^awiaj^cych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiajqcy, czy zamowienie
b?dzie udzielane przez kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj^cych);
I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny 1 bezposredni dost^p do dokumentow z postfpowania mozna
uzyskac pod adresem(URL)
Tak

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

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

http://www.nfz-katowice.p1/news/group/l6/o-nas/zamowienia/przetargi
Dost^p do dokumentow z postfpowania 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 lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialii w
post^powaniu w inny sposob:
Nie

Inny sposoh:

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

Inny sposob:
w formie pisemnej
Adres:

Slqski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowiaul. Kossutha 13,40-844
Katowice, pokoj 208A

Komunikacja elektroniczna ^maga korzystania z narz^gdzi i urz^dzen lub formatow
plikow, ktore nie s^ ogolnie dosti^pne
Nie

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

II.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: dostawa materialow biurowych
Numer referencyjny: l/pn/20l9

Przed wszczfciem post^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzai.zamowienia: Dostawy
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II.3)Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^Seiowych
Zamowienie podzielone jest na cz^sci:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postfpowaiiiu mozna skladac w
odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l^cznie nast^puj^cych czfSci lub gnip
czfsci:

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

n.4)Krdtki opis pfzedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub

robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan^ a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty
budowlane: 1.Przedmiotem zamowienia jest dostawa materialow biurowych opisanych w
formularzu opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa, na zasadach okreslonych w
SIWZ. Oferowane i dostarczane materialy biurowe winny bye: a)fabrycznie nowe,tj.
nieni^wane i wyprodukowane nie wczesniej niz w okresie 12 miesi^cy poprzedzajqcych
bezposrednio miesi^c kalendarzowy, w ktorym Wykonawca b?dzie realizowal konkretn^
dostaw? cz?sciow4; b)wysokiejjakosci, w pelni wartosciowe i przydatne do uzytku zgodnie z

ich przeznaczeniem; c) wyprodukowane zgodnie z obowi^zuj^cymi normami i przepisami
prawa, ajesli wymagaj^ tego przepisy - posiadajqce deklaracje zgodnosci CE, W formularzu
opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa, w ostatniej kolumnie tabeli Wykonawca
winien wskazac hazw? lub firm? producenta kazdego oferowanego materiahi biurowego.
Podana nazwa/firma producenta materialu biurowego stanowi tym samym tresc oferty.
2.Formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa obejmuje 92 pozycje. Ilosc
kazdej z nich okreslono w ww.formularzu. 3.Wykonawca winien udzielic na przedmiot
zamowienia 24-miesi?cznej gwarancji oraz 24-miesi?cznej r?kojmi za wady, na warunkach
okreslonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy. Bieg okresu gwarancji i r?kojnii za wady
liczony b?dzie od dnia podpisania danego protokohi odbioru cz?sciowego. Wykonawca
zobowi^any b?dzie wymienic na wlasny koszt towar wadliwy na wolny od wad w terminie do
5 dni roboczych licz^c od dnia przekazania przez Zamawiaj^cego zawiadomienia o wadzie.
Przez dni robocze nale:^ rozumiec dni od poniedzialku do piqtku za wyjqtkiem
przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.4. SIWZ, w tym formularz opis
przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa,zawiera standardy jakosciowe, o ktorych mowa w
art.91 ust.2apzp.
11.5) Glowny kod CPV: 30192000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22851000-0

30197320-5
30192130-1
30199230-1

24910000-6
30141200-1

39241200-5
39241100r4

zp.uzp;
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30237430-2
30197630-1
30197641-1

30192121-5
30192800-9
30192500-6

30192133-2
30197220-4
22600000-6
44617100-9
30195000-2

30192160-0
30192910-3
30193700-5
30197100-7
30197321-2
22815000-6
22816100-4

22816300-6
30197400-0

39525800-6
30192100-2
30197330-8
39292500-0
30199500-5
30197130-6
30192123-9
30193200-0

II.6) Calkowita wartosc zamowieiiia (fezeli zamawiajqcy podaje informqcje o wartosci
zamdwienia):
Wartosc bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow -szacunkowa
calkowita maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowejlub
dynamicznego systemu zakupow)
11.7) Czy przewiduje si^ udzielenie zamowien,o ktorych mowa w art.67 ust. 1 pkt6 i 7
lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotUj wielko^ci lub zakresu oraz warunkbw na jakich zostan^ udzielone

zamowienia, o ktoiych mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 lub w art. 134 ust. 6 pkt3 ustawy Pzp:
11.8) Okres,w ktorym realizowane b^dzie zamdwienie lub okres, na ktdry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktdry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupdw:
miesi^cach: 12 lub dniach:
lub

data rozpocz^cia; lub zakonczenia;
T
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Okres w miesi^cach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zakohczenia
12

II.9)Informacje dodatkowe: l.Terminwykonaniazamowienia: wci^gu 12miesi?cy licz^c
od dnia zawarcia umowy.Zamowienie wiimo bye realizowane dostawami cz?scidwymi. Kazda
z dostaw cz^sciowych zostanie zrealizowana na podstawie konkretnego zamowienia
Zamawiaj^cego, zawieraj^cego wykaz zamawianego asortymentu. Kazda dostawa cz^sciowa
winna zostac zrealizowana w terminie do 5 dni licz^c od dnia zlozenia przez Zamawiaj^cego
konkretnego zamowienia. Zamawiaj^cy szacuje liczb? dostaw cz^sciowych W okresie
obowi4Z5rwania umowy na okolo 12 dostaw. 2.Miejsee realizacji zamowienia- miejsce
dostawy: Sl^ski OWNFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice(magazyn). 3.Przedmiot
niniejszego zamowienia jest cz^sci^ zamowienia na dostaw^ materialow biurowych
(zamowienie udzielane w cz^sciach)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.EKONOMICZNYM.
FINANSOWYMI TECHNICZNYM

m.l)WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzia^lnosci
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 techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Art. 22 list.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w post?powaniu
dotycz^cy zdolnosci zawodowej. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w
post^powaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej(posiadania y^maganego doswiadczenia),
a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. waruriku(patrz pkt
VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ),a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt
VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ. Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci
zawodowej(posiadania wymaganego doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu,
a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywaniu, w okresie
ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej 2(dwoch)dostaw materialow
biurowych wykonanych lub wykonywanych,o wartosci wskazanej ponizej. —Pod poj?ciem
wykonana dostawa nale:^ rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu materialow
biurowych o wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zlotych brutto, ktorego realizacja zostala
zakohczona(umowa zostala zrealizowana).—Pod poj?ciem wykonywana dostawa nale^
rozumiec zamowienie b^d^ce w trakcie realizacji(umowajest nadal realizowana)
polegaj^ce na dostarczaniu materialow biurowych, ktorego pewna cz^sc o wartosci nie
mniejszej niz 100.000,00 zlotych brutto, zostala juz zrealizowana.(Uwaga: sytuacja ta
dotyczy wyl^cznie swiadczen okresowych lub ci^glych, Jezeli Wykonawca powola si? 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 rowniez wykonywanych - Wykonawca zamieszcza w 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 nale:^cie, przy czym dowodami, o ktorych mowa
powyzej, S4 referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego
dostawy byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych s^
wykonywane,ajezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
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nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku
swiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty
potwierdzaj^ce ich nale2yte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3

miesi^ce przed uplywem terminu s^adania ofert. —UWAGA!• Odpowiednio wykonanie
lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poparte dowodem,ze dostawa
zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie.•Informacje podane w fonnularzu wykaz
dostaw nie mog^ bye sprzeczne z infomiacjanii wynikaj^cymi z dokumentow
potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie(wykonywanie)dostaw.•Podaj^c w fonnularzu
wykaz dostaw dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykdnania
(zakonczenia) dostawy(umowa zostala zrealizowana); w przypadku dostawy wykonywanej
(umowa jest nadal realizowana)- Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania
(zakonczenia)zrCalizowanejjuz cz?sci dostawy z zaznaczeniem, izjest to zamowienie
nadal realizowane(umowa jest nadal realizowana).'Podaj^c w fonnularzu wykaz dostaw
wartosc dostawy, Wykonawca: - w przypadku dostawy wykonanej(umowa Zostala
zrealizowana)- wpisuje kwot? brutto w zlotyeh za calosc wykonanej dostawy,zas - w
przypadku dostawy wykonywanej(umowajest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje
zarowno kwot? brutto w zlotyeh za zrealizowana juz w ramach calosci cz?sc dostawy oraz
kwot? brutto w zlotyeh stanowi^c^ wartosc calej dostawy. *30:2011 zakres przedmiotowy
wykazywanych przez Wykonawc? zamowieh bylby szerszy (np. obejmowalby rowniez
dostaw? itmych elementow,irmego asortymeiltu lub irmy rodzaj zamowienia), Wykonawca
winien wyodr?bnic i podac dane dotycz^ce dostawy materialow biurowych. W przypadku
podawania wartosci Wykonawca winien wpisac zarowno kwot? brutto stanowi^c^ wartosc
calego zamowienia(umowy),jak i wartosc brutto samej dostawy materialow biurowych.
•Wykonawca w fonnularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktorego dostawa
zostala wykonana lub jest nadal wykonywana, wskazujqc jego nazw? i adres.'Wykonawca
podaje w fonnularzu wykaz dostaw informacj?, czy wykazana dostawa jest dostawy
wykonan^,czy nadal wykonywan^. —W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych
si? o udzielenie zamowienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt
V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy si? o

udzielenie zamowienia; b)warunek udziahi w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1
ppkt 2 SIWZ, winien spelnic samodzielnie przynajmniejjeden z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia,tzn. przynajmniejjeden z takich Wykonawcow
powinien posiadac wymagane doswiadczenie(brak mozliwosci sumowania zdolnosci
zawodowej - doswiadezenia). —W zwiqzku z art. 22a ust.l pzp,zgodnie z ktorym:
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziahi w post?powaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz?sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej iimych 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. 22a ust.l pzp, wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy: 1)
Wykonawca,ktory polega na zdolnosci zawodowej(doswiadczeniu)innego podmiotu,

udowodni Zamawiaj^eemu,ze realizuj^c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi
zasobami tego podmiotu, w szczegolnosci przedstawiaj^c zobowiqzanie tego podmiotu do
oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. 2)
Zamawiaj^cy oeeni,ze udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiotjego zdolnosc
zawodowa(doswiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku

udzialu w post?powamu oraz 3)Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktorychmowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp. Uwaga! W
przypadku polegania na zdolnosci zawodowej innego podmiotu/ow, Wykonawcajest
zobowi^any wskazac ten fakt w formularzu oferty. —W celu oceny, czy Wykonawca
polegaj^c na zdolnosci zawodowej(doswiadczeniu)innych podmiotow na zasadach
okreslonych W art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu
umozliwiaj^cym nale^e wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosuiiek
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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 innego podmiotu przez Wykonawcy przy wykonywaniu
zamowienia publicznego; d)zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia publicznego. Informacje, o ktorych mowa powyzej pod lit.a)-d), winny znalezc
si? w zobowiqzaniu 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!Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp,jezeli zdolnosci
zawodowe podmiotu, o ktorym 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 okreslonym przez
Zamawiaj^cego: a)zastq.pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)
zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamowienia,jezeli wykaze
zdolnosci zawodowe,o ktorych mowa w art. 22a ust.l pzp.
Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udzialu w post?powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci
przy realizacji zamowienia wraz z informacje o kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe: —W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajecych si? o.
udzielenie zamowienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V
pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajecy si? o
udzielenie zamowienia; b)warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1
ppkt 2 SIWZ, winien spelnic samodzielnie przynajmniejjeden z Wykonawcow wspolnie

ubiegajecych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniejjeden z takich Wykonawcow
powinien posiadac wymagane doswiadczenie(brak mozliwosci sumowania zdolnosci
zawodowej - doswiadczenia). —W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez
Wykonawcow: 1)oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy
z Wykonawcow wspolnie ubiegajecych si? o udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to
winno potwierdzic spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunku
udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2)oswiadczenie, o ktorym mowa
w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamowienia; 3)dokumenty, o ktorych 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
przynajmniej przezjednego z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamowienia. Warunek ten winien spelnic samodzielnie przynajmniejjeden z Wykonawcow
wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia,tzn. przynajmniejjeden z takich
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 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:
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111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCJ? W CELU
WSTl^PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POSTl^POWANIU ORAZ SPELNlA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu wariinkow udziatu w
post^powaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekeji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,SKLADANYCH 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 POSTl^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,O KTORYCH MOWA W ART.25 UST.
IPKTIUSTAWYPZP

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

a) wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw) wykonanych lub wykonywanych w okresie
ostatnich trzech(3)lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wrazz podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotow, na rzeez ktoryeh dostawy zostaly wykonane(por. pkt V pkt 1 ppkt
2 SIWZ)oraz zalqezeniem b)dowodow okreslaj^eyeh, czy wykazane dostawy zostaly
wykonane lub s^ wykonywane nale^cie, przy czym dowodami, o ktoryeh mowa powyzej,
S4 refereneje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy
byly wykonywane, a w przypadku swiadezen okresowyeh lub ci^glych s^ wykonywane,a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym eharakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskae tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku swiadezen
okresowyeh lub ci^glych nadal wykonywanych refereneje b^dz inne dokumenty
potwierdzajqee ieh nale^e wykonywanie powinny bye wydane nie wezesniej niz 3
miesi^ee przed uplywem terminu skladania ofert, »Jezeli Wykonawca polega na zdolnosei
zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodamij.w.
wystawionymi dla tego podmiotu. »Jezeli Wykonawca powola si§ na wykonywanie
dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ciqgle, w przypadku w^tpliwosci
zobowi^any b?dzie wykazac(udowodnic)okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia.
HI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
HI.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCA W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,O KTORYCH MOWA W ART.25 UST.
1PKT2USTAWYPZP

HI.7)INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - HI.6)
—W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.nfz-katowice.pl
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu
oswiadczenie Wykonawcy o przynaleaiosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku przynale^osci 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 prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Por. art. 24 ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow
(...). Wz6r oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ. —Wykonawca,
ktory powohxje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich pcfjdstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby.
https://b .uzptgov pl/PodgladZP400.aspx?id=285ec2ae-d55b-4b81-9b8d-b0a23dlc6... 11.02.2019
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warunku udziahi w post?powaniu,zamieszcza informacje o tych podmiotach w

oswiadczeniu, o ktorym w o ktorym mowa w art. 25a ust.l p^ 1 pzp (per, art. 25a ust.3 pkt
2 pzp).—Kwestie Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia
reguluje SIWZ.UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia

musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie
niniejszegp zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasaddm okreslonym
w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw. —Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z form^
oswiadczen i dokumentow reguluje Rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow (...)(Dz. U.z 2016 r., poz. 1126 ze zm.)oraz SIWZ.
SEKCJAIV:PROCEDURA

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.5 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?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?znym, 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 nale:^ wplacic przelewem na rachimek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewow
mi?dzynarodowychpodaje 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?:ma, Wykonawca obowi^zany
jest zlo:^c dokument- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha

13,IV pi?tro, pok6j nr 410. Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia
kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy terminowi
zwi^zania ofertq(30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwiqzania oferty b?dzie zatem dzien,
w ktdrym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno miec charakter 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?:mych na podany wyzej rachunek bankowy, przed
uplywem terminu skladania ofert, o ktdrym mowa w pkt 5Q ppkt 1 SIWZ.Zwrot wadium
nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6.Zamawiaj4cy 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

Nale^ podac informacje na t?mat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznyeh lub dol^ezenia do
ofert katailogow elektronicznyeh:

p.UZD.g
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Nie

Dopuszcza si? zlczenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dpl^czenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

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

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty
zasadniczej:
Nie

IV.1.6)Przewidywana liczba wykonawcow,ktorzy zostan^ zaproszeni do.udzialu w
post?powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
imowacyjne)
Liczba wykonawcow

Przewidywana rninimalna 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 uczestnikow umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b?d4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert
w formic katalogow elelrtronicznych:
Przewiduje si? pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:
IV.l.S) Aukeja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukeji elektfonicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)

Nale:ty podac adres strony intemetowej, na ktorej aukeja b?dzie prowadzona:

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

(1#

An
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Nalezy podac, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej orazjaki b^dzie termln ich udost^pnienia:
Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob post^powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b^dq warunki,
na jakich wykonawcy b^d^ mogli licytowac(minimalne wysokosci post^pien):
Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz^tu elektronicziiego, rozwi^zan i specyfikacji
technicznych w zakresie pol^czen:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy,ktorzy nie zio:^li nowych post^pieh, zostan^ zakwalifikowani do
nast^pnego etapu:

Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:
IV.2)KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kiyteria oceny ofert:
iy.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
100,00

Cena

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

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

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

IV.3.2)Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^zania stanowi^ce podstaw? do skladania ofert,jezeli zamawiaj^cy
przewiduje nagrody:
Wst^pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zah:
Nale:^ podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

V
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iy.3.3)Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy dpisu 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 specyfifcacji istotnych warunkow
zamowienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4)Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na ktorej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu Zamowienia w licytacji
elektrbnicznej:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne Urz^dzen informatycznych:
Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci post^pien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlo:^li nowych post^pien, zostanq zakwalifikowani do nast^pnego
etapu:

Termin sldadania 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 umpwy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy,albo wzor umOwy:
Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nale^tego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5)ZMIANA UMOWY

Przewiduje si^ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyhoru wykonawcy: Tak
Nale:^ wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz
zrezygnowac z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr

l/pn/20l9. Zmiana b^dz rezygnacja winna nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sip na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunku udzialu w postppowaniu(warunku
dotycz^cego zdolnosci zawodowych), Wykonawca jest obowi^any wykazac Zamawiaj^cemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunek w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sip w trakcie
postppowania o udzielenie zamowienia nr l/pn/2019. Jezeli zmiana polega na wprowadzeniu
do realizacji umowy podwykonawcy, podczas, gdy w ofercie Wykonawca nie deklarowal

korzystania z podwykonawcy, do dokonania zmiany wystarczy zawarcie pisemnego aneksu do
umowy. 2. Ewentualna zmi^a osob lub danych teleadresowych wskazanych w par.2 ust.5 i
ust.6 niniejsz ;go paragrafu dla swojej skutecznosci bpdzie wymagalajedynie jednostronnego
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pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. 3. W przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy,zmiana zostanie

uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia staw^ podatilcu VAT,wynagrodzenie
calkowite netto umowy (ust.l) oraz ceny (wartosci) netto podane w zal^czniku nr 1 do umowy,
zostan^ obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku
VAT,wynagrodzenie calkowite brutto umowy (ust.l) nie przekroczylo ceiiy Oferty zlozonej
przez Wykonawc? w zamowieniu nr l/pn/2019, tj.
zl brutto, W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT,do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (ust. 1,
zal^cznik nr 1 do umowy)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. 4. W
trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia najedn^
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamo-wien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciqglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia
Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do
lunowy. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewamosci,z
uwzgl^dnieniem wyj^tkow od tej zasady przewidzianych W umowie.—W umowie wskazano

rowniez przypadki, w ktorych Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do rozwi^zania umowy.
IV.6)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost^pniania informacji o charakterze poufnym (/ezc/i dotyczy):
Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2)Termin sldadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziahi w post^powaniu:
Data: 2019-02-21, godzina: 11:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskow,ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Wskazac powody:

J^zyk lub j^zyki, w jakich mog^ bye sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu
w post^powaniu

> j?zykpolski

IV.6.3) Termin zwi^zania ofert%: do: okres w dniach: 30(od ostatecznego terminu skladania
ofert)

rV.6.4)Przewiduje si§ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia,W
przypadku nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaj^cycb zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztdnkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA),ktore miafy bye przeznaczone
na sfinansowanie calosci lub czfsci zamowienia: Nie

rV.6.5)Przewiduje sif uniewaznienie postfpowania o udzielenie zamowienia,jezeli srodki
sluz^ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe,ktore

zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub| cz^sci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie
rV.6.6)Informacje dodatkowe:
ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
OPOP>UtCo.>NjA-rso
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