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Ogtoszenie o zamowieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instvtucja zamawiajc^ca

1.1) Nazwa i adresy

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki

ul. Kossutha 13

Katowice

40-844

Poiska

Osoba do kontaktow: adres j.w.

Tel.: -1-48 327351547

E-mail: zamowieniapubiiczne@nfz-katowice.pl

Faks: -H48 327351636

Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Gfowny adres: http://www.nfz-katowice.pl

1.2) Wspolne zamowienie

1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pefny i bezposredni dost^p do dokumentow zamowienia mozna uzyskac bezpfatnie pod

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

Wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem podanym powyzej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w post^powaniu nalezy przesyfac na nast^puj^cy adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziaf Wojewodzki

ul. Kossutha 13, pokoj 208A (II pi^tro)

Katowice

40-844

Poiska

Osoba do kontaktow: Katarzyna Klis

Tel.: -H48 327351547

E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

Faks: -r48 327351636

Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Gfowny adres: http://www.nfz-katowice.pl

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj^cej

Podmiot prawa publicznego

1.5) Gfowny przedmiot dziatalnosci

Inna dziatalnosc: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkosc lub zakres zamowienia

II.1.1) Nazwa:
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rozbudowa infrastruktury serwerowej Sl^skiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ

Numer referencyjny: 12/pn/2017

11.1.2) Glowny kod CPV

48820000

11.1.3) Rodzaj zamowienia

Dostawy

11.1.4) Krotki opis:

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa infrastruktury serwerowej Sl^skiego Oddziafu Wojewddzkiego NFZ, tj.

dostawa urz^dzen serwerowych wraz z osprz^tem oraz modufdw przef^cznika sieciowego, zgodnie z zasadami

okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamowienia i wzorem umowy.

Obok zamowienia gwarantowanego opisanego w pkt 1 formularza opis przedmiotu zamowienia, Zamawiajqcy

zastrzega sobie prawo zrealizowania zamowienia obj^tego prawem opcji opisanego w pkt II formularza opis

przedmiotu zamowienia.

»Przedmiot obj^ty zamdwieniem gwarantowanym nalezy dostarczyc w terminie do 45 dni liczqc od dnia

zawarcia umowy.

»W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Wykonawca zobowi^any jest dostarczyc

przedmiot obj^ty prawem opcji w terminie do 45 dni licz^c od dnia przekazania Wykonawcy informacji o

skorzystaniu z prawa opcji.

»Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprz^t (licencje na oprogramowanie komputerowe) zostaj^

udzielone na czas nieokreslony.

11.1.5) Szacunkowa catkowita wartosc

11.1.6) Informacje o czQsciach

To zamdwienie podzielone jest na cz^sci: nie

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

32420000

11.2.3) Miejsce swiadczenia usiug

Kod NUTS: PL22A

Gfdwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

11.2.4) Opis zamowienia:

Zamdwienie gwarantowane obejmuje dostaw? nast^puj^cego sprz^tu:

l.Obudowa dla serwerdw blade -1 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 1 formularza opis przedmiotu

zamdwienia): 2.Serwer typu blade - typ 1 - 2 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 2 formularza opis przedmiotu

zamdwienia): 3.Serwer typu blade - typ II -1 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 3 formularza opis przedmiotu

zamdwienia); 4.Modul pami^ci - 4 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 4 formularza opis przedmiotu

zamdwienia);5.Moduf przef^cznika sieciowego do posiadanej obudowy HP C7000 - 2 szt. (zgodnie z opisem z

pkt I pkt 5 formularza opis przedmiotu zamdwienia).

Prawo opcji obejmuje dostaw? nast^puj^cego sprz^tu:

l.Serwer typu blade - typ II - do 2 szt. (kazdy serwer zgodny z opisem z pkt I pkt 3 formularza opis przedmiotu

zamdwienia); 2.Modul pami^ci - do 16 szt. (kazdy modul pami^ci zgodny z opisem z pkt 1 pkt 4 formularza opis

przedmiotu zamdwienia).
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»Szczeg6lowy opis przedmiotu zamowienia zawiera formularz opis przedmiotu zamowienia stanowi^cy
integraln^ cz^sc SIWZ.
»Wykonawca winien podac wtresci formularza opis przedmiotu zamowienia nazw? producenta oraz nazw?

modelu oferowanego sprz^tu.

»Wykonawca winien ziozyc nast^puj^ce oswiadczenia, ktorych tresc znajduje si^ w formularzu opis przedmiotu

zamowienia:

a)Oswiadczamy i zobowi^ujemy si§, iz dostarczony przez nas sprz^t b?dzie fabrycznie nowy oraz

wyprodukowany nie wczesniej niz w 2017 r. Przez sprz^t fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wczesniej

niz w 2017 r. rozumie.si? rowniez pefnowartosciowy sprz^t ponownie wprowadzony na rynek przez producenta

sprz^tu nie wczesniej niz w roku 2017, po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. ..refurbished"),

CO winno znalezc odzwierciedienie w oznaczeniu i dokumentacji sprz^tu. Mozliwosc dostarczenia sprz^tu

poddanego procesowi ..refurbished", o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy dyskow twardych

(SSD); b) Oswiadczamy i zobowi^ujemy si^. iz dostarczony przez nas sprz^t b^dzie wyprodukowany

zgodnie z obowi^ujqcymi przepisami prawa oraz normami, b^dzie w pefni wartosciowy i nadaj^cy si§ do

uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b^dzie posiadai deklaracje zgodnosci CE; c) Oswiadczamy i

zobowi^ujemy si^. iz oferowany przez nas przedmiot zamowienia pochodzi z legalnego zrodfa, b^dzie obj^ty

pakietem uprawnieh gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze umowy) zawartych

w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^ producenta; d) Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz w ramach

gwarancji zapewniamy Zamawiajqcemu dost?p do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprograrriowania

udost?pnionych przez producenta sprz?tu, w tym prawo do ich pbbrania bezposrednio ze strony producenta

b^dz w inny sposob udost?pniony przez Wykonawc?, zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw

innych osob lub podmiotow. Pod poj?ciem ..oprogramowanie" nalezy rozumiec wszelkie oprogramowanie

wbudowane w sprz?t. w tym oprogramowanie zarz^dzaj^ce.

»Ponadto. Wykonawca winien oswiadczyc, iz uzyskaf wszelkie niezb?dne zapewnienia do zfozenia powyzszych

oswiadczeti.

»Oswiadczenia wymienione powyzej stanowi^ tresc oferty, a tym samym nie stanowi^ oswiadczen lub

dokumentow w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajow dokumentow. jakich moze z?dac zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia (Dz.U. poz. 1126).

»Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b?dzie SIWZ: http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-

nas/zamowienia/przetargi.

»Miejsce (adres) sktadania ofert: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13. 40-844 Katowice, pokoj 208A (II pi?tro).

Ofert? nalezy sporzqdzic w j?zyku polskim. Ofert? nalezy ziozyc w formie pisemnej.

11.2.5) Kryterla udzielenia zamowienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria sq wymienione tyiko w dokumentacji

zamowienia

11.2.6) Szacunkowawartosc

11.2.7) Okres obowi^ywania zamowienia, umowy ramowej iub dynamicznego systemu zakupow

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza si? skfadanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak
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Opis opcji:

Opcje (dotyczq zakupu dodatkowego sprz?tu):

1) Serwer typu blade - typ 11 - do 2 szt. (kazdy serwer zgodny z opisem z pkt I pkt 3 formularza opis przedmiotu

zamowienia):

2) Modut pami^ci - do 16 szt. (kazdy modul zgodny z opisem z pkt I pkt 4 formularza opis przedmiotu

zamowienia).

Realizacja prawa opcji uzalezniona b^dzie od posiadania przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych w

odpowiedniej wysokosci.

W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Wykonawca zobowi^any jest dostarczyc

przedmiot obj^ty prawem opcji w terminie do 45 dni licz^c od dnia przekazania Wykonawcy informacji o

skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy informacj? o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu

z prawa opcji w ci^gu 3 miesi^cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy

na pismie. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj^cy wskaze, ktore z elementow opcji oraz w jakiej

liczbie, konkretnie zamawia. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch cz^sciach w

ci^gu ww. 3 miesi^cy licz^c od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca sktadaj^c ofert? przyjmuje na siebie zobowi^anie wykonania zarowno zamowienia

gwarantowanego, jak i obj^tego prawem opcji, przy czym wykonanie tego ostatniego uzaleznione b?dzie od

decyzji Zamawiaj^cego.

Wykonawcy nie przysluguj^ zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku nieskorzystania

przez Zamawiaj^cego z prawa opcji b^dz w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji w

niepelnym zakresie.

W zakresie prawa opcji, Wykonawca zobowi^any jest zaoferowac sprz^t tego samego producenta oraz tego

samego modelu, co zaoferowany przez Wykonawcy w zamowieniu gwarantowanym.

Sposob obliczenia ceny za przedmiot zamowienia obj^ty prawem opcji wynika z pkt IB formularza oferty.

Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych w kolejnosci podanej w pkt IB. Za przedmiot obj^ty

prawem opcji Wykonawca nie moze zaoferowac cen jednostkowych w wysokosci innej niz wysokosc

cen jednostkowych za taki sam asortyment zaoferowanych przez Wykonawcy w pkt lA formularza oferty

(zamowienie gwarantowane). W przypadku niezachowania przez Wykonawcy powyzszej zasady, ceny

jednostkowe zostan^ dostosowane do poziomu cen jednostkowych z tabeli z pkt lA, a kalkulacja w tabeli z pkt

IB odpowiednio poprawiona. Wykonawca winien oswiadczyc, iz wyraza na niniejsze zgod?.

11.2.12) Informacje na temat katalogow elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkowe

»Kryteria oceny ofert: l:Cena-waga 75%,ll:Dtugosc okresu gwarancji i r^kojmi za wady-waga 20%,lll:Warunki

realizacji zgfoszeh w ramach gwarancji-waga 5%. Patrz: SIWZ.

»Zamawiajqcy zqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 10.000,00 zfotych.

»Zamawiaj^cy przewiduje zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust.l ustawy Prawo zamowieh

publicznych (w skrocie pzp).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnvm. ekonomicznvm. finansowym i technicznym

lll.l) Warunki udziatu

111.1.1) Zdolnosc do prowadzenia dziafalnosci zawodowej, w tym wymogi zwi^ane z wpisem do fejestru

zawodowego lub handlowego

111.1.2) Sytuacja ekonomiczna 1 finansowa

V /
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Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udziatu w post^powaniu dotycz^cy sytuacji finansowej.

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow finansowych w wysokosci co najmniej 500.000,00 ziotych lub

zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 500.000,00 ztotych, w dkresie nie wczesniejszym niz 1

miesi^c przed uplywem terminu sktadania ofert.

W celu wykazania spelnienia warunku udziatu w post^powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca

skfada oswiadczenie (JEDZ) o spelnianiu ww. warunku (por. pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a nawezwanie

Zamawiaj^cego dokument: informacja banku iub spoidzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej

potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie

wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu sktadania ofert.

W przypadku niniejszego zamowienia, oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca

skfada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), ktory zal^cza do oferty.

» Jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument dotycz^cy

tego podmiotu.

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozyc dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej

wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze ztozyc inny dokument, ktory w wystarczaj^cy sposob potwierdza

spetnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziatu w post^powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

»Uwaga! »Wykonawca, ktory powotuje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spetniania, wzakresie, wjakim powotuje

si? na ich zasoby, warunku udziatu w post?powaniu, sktada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych

podmiotow (por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).

»W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) b^dz sytuacji finansowej innego podmiotu/

6w, Wykonawca jest zobowi^any wskazac ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) b^dz sytuacji finansowej

innych podmiotow na zasadach okresionych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowat niezb?dnymi zasobami w

stopniu umozliwiaj^cym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek t^cz^cy

Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy z^da wskazania

w szczegolnosci:

a) podmiotu, ktory udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a)-d), winny znalezc si? w zobowi^aniu podmiotu do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. Zobowi^anie podmiotu, o

ktdrym mowa wyzej, Wykonawca zat^cza do oferty.

Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktdrym mowa

w art. 22a ust.l pzp, nie potwierdzaj^ spetnienia przez Wykonawc? warunkdw udziatu w post?powaniu lub

zachodz^ wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie

okreslonym przez Zamawiaj^cego:

a) zast^pit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami iub

b) zobowi^at si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci

zawodowe lub sytuacj? finansow^, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.
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»Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej innych podmiotow/tu,

odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi^at si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion^
przez Zamawiaj^cego powstat^ wskutek nieudost?pnienla tych zasobow, chyba ze za nleudost?pnienie
zasobow nie ponosi winy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

Wymogi odnosz^ce si? do warunku udziatu w post?powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej okreslono powyzej
oraz w SIWZ.

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow finansowych w wysokosci co najmniej 500.000,00 ztotych lub

zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 500.000,00 ztotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1
miesi^c przed uplywem terminu skiadania ofert.

»Kwestia podmiotow, na ktorych zasoby powoiuje si? Zamawiaj^cy, zostala opisana w SIWZ oraz w pkt III.1.2)

niniejszego ogloszenia.

»Zasady dotycz^ce wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia okresia SIWZ.

.1.3) Zdolnosc techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krdtki opis kryteriow kwalifikacji:

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziatu w post?powaniu dotycz^cy zdolnosci zawodowej.

W celu wykazania spetnienia warunku udziatu w post?powaniu dotyczqcego zdolnosci zawodowej (posiadania

wymaganego doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sktada oswiadczenie (JEDZ) o spetnianiu ww.

warunku (por. pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty:

a) formularz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uptywem

terminu sktadania ofert - a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaty wykonane (por. pkt V pkt

1 ppkt 2 litb SIWZ) z zat^czeniem

b) dowodow okreslajqcych, czy wykazane dostawy zostaty wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym

dowodami, o ktorych mowa powyzej, s^ referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

ktorego dostawy byty wykonywane, aw przypadku swiadczeh okresowych lub ci^gtych 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 ciqgtych nadal wykonywanych referencje

b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3

miesi^ce przed uptywem terminu sktadania ofert.

»Jezeli Wykonawca powota si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^gte, w

przypadku wqtpliwosci zobowi^any b?dzie wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^gty charakter swiadczenia.

»W przypadku niniejszego zamowienia, oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca

sktada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), ktory zat^cza do oferty.

»Wykonawca winien spetnic warunek dotyczqcy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego

doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^gtych

rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej 1 Qednej) dostawy sprz?tu serwerowego

wykonanej lub wykonywanej.

Pod poj?ciem wykonana dostawa nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz?tu

serwerowego o wartosci nie mniejszej niz 250.000,00 ztotych brutto, ktorego realizacja zostata zakohczona

(umowa zostata zrealizowana).

Pod poj?ciem wykonywana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b?d^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal

realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu sprz?tu serwerowego, ktorego pewna cz?sc o wartosci nie mniejszej

niz 250.000,00 ztotych brutto, zostata juz zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyt^cznie swiadczeh
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okresowych lub ci^gJych. Jezeli Wykonawca powota si? na wykonywanie dostawy stanowiqcej swiadczenie

okresowe lub ci^gie, w przypadku w^tpliwosci zobowi^any b?dzie wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^giy

charakter swiadczenia).

»Wykaz dostaw wykonanych - a w przypadku swiadczen okresowych lub cl^gtych rdwnlez wykonywanych -

Wykonawca zamleszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podanlem Ich wartosci, przedmlotu, dat wykonania

I podmlotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zat^czenlem dowodow okreslaj^cych, czy te

dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycle, przy czym dowodami, o ktorych mowa powyzej,

s^ referencje b^dz Inne dokumenty wystawlone przez podmlot, na rzecz ktorego dostawy byty wykonywane,

aw przypadku swiadczen okresowych lub cl^gtych s^ wykonywane, ajezell z uzasadnlonej przyczyny o

oblektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanle uzyskac tych dokumentow - oswiadczenle Wykonawcy;

w przypadku swiadczen okresowych lub cl^glych nadal wykonywanych referencje b^dz Inne dokumenty

potwlerdzaj^ce Ich nalezyte wykonywanie powlnny bye wydane nIe wczesnlej niz 3 mlesl^ce przed upfywem

terminu sktadania ofert.

MInlmalny pozlom ewentualnle wymaganych standardow;

WymogI odnosz^ce si? do warunku udzlafu w post?powanlu dotycz^cego zdoinosci zawodowej (posladania

wymaganego doswiadczenia) okresiono powyzej oraz w SIWZ.

Wykonawca winlen spetnic warunek dotycz^cy zdoinosci zawodowej (posladania wymaganego doswiadczenia)

polegajqcy na nalezytym wykonanlu, a w przypadku swiadczen okresowych lub clqgtych rownlez wykonywanlu,

w okresle ostatnlch 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, ajezell okres prowadzenia dzlafalnosci jest

krotszy - w tym okresle, przynajmnlej 1 Qednej) dostawy sprz?tu serwerowego wykonanej lub wykonywanej.

Pod poj?clem wykonana dostawa nalezy rozumlec zamowlenle poiegaj^ce na dostarczenlu sprz?tu

serwerowego o wartosci nIe mnlejszej nIz 250.000,00 zfotych brutto, ktorego reallzacja zostafa zakohczona

(umowa zostata zreallzowana).

Pod poj?ciem wykonywana dostawa nalezy rozumlec zamowlenle b?d^ce w trakcle reallzacjl (umowa jest nadal

reallzowana) polegaj^ce na dostarczanlu sprz?tu sen/verowego, ktorego pewna cz?sc o wartosci nIe mnlejszej

nIz 250.000,00 ztotych brutto, zostala juz zreallzowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyt^cznle swiadczen

okresowych lub cl^glych. Jezeli Wykonawca powota si? na wykonywanie dostawy stanowl^cej swiadczenie

okresowe lub clqgle, w przypadku wqtpllwosci zobowl^zany b?dzle wykazac (udowodnic) okresowy lub cl^gly

charakter swiadczenia).

UWAGA!

• Odpowlednio wykonanle lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poparte dowodem, ze
dostawa zostala wykonana nalezycle lub jest wykonywana nalezycle.

• Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nIe mog^ bye sprzeczne z InformacjamI wynlkajqcyml z

dokumentow potwierdzajqcych nalezyte wykonanle (wykonywanie) dostaw.

•Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzleii, mlesl^c I rok wykonania

(zakonczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (nadal reallzowanej) - Wykonawca wskazuje dzleh,

mlesl^c I rok wykonania (zakonczenia) zreallzowanej juz cz?scl dostawy z zaznaczenlem, Iz jest to dostawa

nadal reallzowana.

•Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartosc, Wykonawca:

- w przypadku dostawy wykonanej - wplsuje kwot? brutto w ztotych za catosc wykonanej dostawy, zas

- w przypadku dostawy wykonywanej (nadal reallzowanej) - Wykonawca wplsuje zarowno kwot? brutto w

ztotych za zreallzowana juz w ramach catosci cz?sc dostawy oraz kwot? brutto w ztotych stanowlqc^ wartosc

calej dostawy.
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•Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowien bylby szerszy (np. obejmowalby

rowniez dostaw? innych elementow, innego asortymentu lub inny rodzaj zamowienia, np. ustugi), Wykonawca

winien wyodr^bnic i podac dane dotyczqce samej dostawy sprz^tu serwerowego. W przypadku podawania

wartosci Wykonawca winien wpisac zarowno kwot? brutto stanowi^cq wartosc caiego zamowienia, jak i wartosc

brutto samej dostawy sprz^tu sen/verowego.

•Wykonawca w formuiarzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktorego dostawa zostata wykonana lub jest

nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.

»Kwestia podmiotow, na ktorych zasoby powoiuje si? Zamawiaj^cy, zostata opisana w SIWZ oraz w pkt III.1.2)

niniejszego ogtoszenia.

»Zasady dotycz^ce wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamowienia okresia SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamowleniach zastrzezonych

III.2) Warunki dotycz^ce zamowienia

111.2.2) Warunki reaiizacji umowy:

Realizacja zamowienia b?dzie przebiegaia na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym

integraln^ cz?sc SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okresia warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

111.2.3) Informacje na temat pracownikow odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia

Sekcja IV: Procedura

IV. 1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiqzah lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowien rz^dowych (GPA)

Zamowienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamowien rz^dowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycz^ca przedmiotowego post?powania

IV.2.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu

Data: 25/08/2017

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wyslania zaproszeh do skladania ofert lub do udzialu wybranym kandydatom

IV.2.4) J?zyki, w ktorych mozna sporz^dzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:

Polski

IV.2.6) Minimainy okres, w ktorym oferent b?dzie zwi^any oferty

Oferta musi zachowac waznosc do: 23/10/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 25/08/2017

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Sl^ski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj 206 (II

pi?tro)

Sekcja VI: Informacje uzupetniajc^ce
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VI.1) Informacje o powtarzaj^cym sIq charakterze zamowienia

Jest to zamowienie o charakterze powtarzaj^cym si?: nie

VI.2) Informacje na temat procesow elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

A). Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganle wykluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mogq zachodzic podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-

pkt 23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oswiadczenie (w formie

jednolitego dokumentu JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu (art. 25a ust.l pkt 1 pzp), a na wezwanie

Zamawiaj^cego dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa ponizej pod lit. D lit.a-c, zas 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 sklada oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy

kapitatowej, 0 ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.

B). Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu dotyczqcych sytuacji finansowej oraz

zdolnosci zawodowej opisanych w SIWZ oraz w pkt III.1.2) i III.1.3) ogtoszenla.

C). Do oferty Wykonawca dol^cza:

1)aktualne na dzieh skladania oferty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, tj. ze Wykonawca

nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w zakresie dotycz^cym sytuacji

finansowej oraz zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia).

W przypadku niniejszego zamowienia, oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca

skfada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Informacje zawarte w JEDZ stanowiq wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Uwagal Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, wjakim powoluje si?

na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych
podmiotow (por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp);

2) zobowi^anie innego podmiotu/6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia Qezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) bqdz sytuacji

finansowej innego podmiotu/6w-patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

D). Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,

do ziozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzieh ziozenia nast?puj^cych

oswiadczeh i dokumentow:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 13,14 i 21 pzp

wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; informacja z KRK w zakresie

okreslonym w art. 24 ust.l pkt 21 pzp dotyczy podmiotu zbiorowego;

b) oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sqdu lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaieganiu z uiszczaniem podatkow, opiat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentow potwierdzaj^cych dokonanie

platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi^zqcego porozumienia

w sprawie splat tych naleznosci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

c) oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka zapobiegawczego zakazu

ubiegania si? o zamowienia publiczne (dotyczy art. 24 ust.l pkt 22 pzp);
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d) informacji banku lub spofdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzajqce wysokosc posiadanych

srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 mlesi^c przed

uplywem terminu sktadania ofert;

e) formularz wykaz dostaw wraz z zal^czeniem

f) dowoddw okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub wykonywane nalezycie.

»Jezeli Wykonawca ma sledzlb? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sklada

dokumenty zgodnie z zasadami opisanymi w par.7 cyt. rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

oraz w SIWZ.

VI .4) Procedury odwolawcze

Vl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze

Krajowa Izba Odwotawcza

ul. Post?pu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/

Vl.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI .4.3) Sktadanie odwotan

Dokiadne Informacje na temat terminow skladania odwolan:

Zasady zwi^ane ze skiadanlem odwolan okresia Dzlat VI ustawy z dnIa 29.01.2004 r. Prawo zamowien

publlcznych (w skrocie: pzp).

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnIa przeslania informacji o czynnosci zamawiajqcego stanowi^ce]

podstaw? jego wniesienia - jezeli zostaly przeslane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie pzp albo

w terminie 15 dni - jezeli zostaly przeslane w inny sposob - w przypadku gdy wartosc zamdwienia jest rowna lub

przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;

2. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamowienlu, a jezeli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, takze wobec postanowieh specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia, wnosi si? w terminie

10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji

Istotnych warunkdw zamdwienia na stronie internetowej - jezeli wartosc zamdwienia jest rdwna lub przekracza

kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;

3. Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi si? w przypadku zamdwien,

ktdrych wartosc jest rdwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8 pzp - w terminie 10 dni od dnia, w ktdrym powzi?to lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo

powzi^c wiadomosc o okolicznosciach stanowi^cych podstaw? jego wniesienia.

5. W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu lub postanowieh specyfikacji

istotnych warunkdw zamdwienia zamawiaj^cy moze przedluzyc termin skladania ofert lub termin skladania

wnioskdw.

6. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi^ania ofert^ ulega

zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

Vl.4.4) Zrddio, gdzie mozna uzyskac informacje na temat sktadania odwolan

Urz^d Zamdwien Publicznych
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ul. Post^pu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres lnt0metowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia: j j Qj 2017

.  £ iipowa^emii Dy rCKtora
CSacMRhj Wojewddzkiego

Naf6d6vV6ga Ftodiisai Sdi-owia w Katowicach
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Iziahi Inwestycji i ZamdwieA ̂ ubliessHyeh

Sl^skicgo Oddziatu Wojew6dzkiqgo
>J^odowego Fundus^;.Z(irawia w Katowicacl

Toma<;7/!§leczko'wski


