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Katowice: Dostawa zestawow komputerowych

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogtoszenia: obowi^zkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

zamowienia publicznego

I  Izawarcia umowy ramowej
I  i ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, ̂l^ski Oddziai Wojewodzki, ul. Kossutha 13, 40-844

Katowice, woj. sl^skie, tel. (032) 7351547, 7351637, faks 032 7351636.

Adres strony internetowej zamawiaj^cego: http;//www.nfz-katowice.pl

I. 2) R0DZA3 ZAMAWIAJ/^CEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PR^EPMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Dostawa zestawow komputerowych.

11.1.2) Rodzaj zatnowienia: dostawy.

11.1.4) Okresienie przedmiotu oraz wieikosci lub zakresu zamowienia: 1. Przedmiotem zamowienia

jest dostawa zestawow komputerowych dia Sl4.skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu

zamdwienia i wzorem umowy. Kod Wspolnego Stownika Zamowieh (CPV): 30.21.30.00-5 komputery

osobiste; 30.23.13.00-0 monitory ekranowe. Przedmiot zamowienia obejmuje dostawy: I. Komputer

stacjonarny - 100 sztuk II. Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego - 100 sztuk. (Monitor

komputerowy winien wspolpracowac z komputerem stacjonarnym)..

11.1.5)

I  Iprzewlduje si^ udzielenle zamowien uzupetniaj^cych

Okresienie przedmiotu oraz wieikosci lub zakresu zamowien uzupetniajqcych

11.1.6) Wspolny Siownik Zamowien (CPV): 30.21.30.00-5.

11.1.7) Czy dopuszcza si^ ztozenie oferty cz^sciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sIq ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: lijFQRMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.l) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 5 pzp Zamawiaj^cy z^da od

Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci; 7 000,00 zi (stownle: siedem tyslQcy ziotych). Wykonawca

moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach: 1. pieni^dzu, 2. por^czeniach bankowych

lub por^czeniach spoWzieiczej kasy oszczQdnosciowo-kredytowej, z tym, ze por^czenle kasy jest zawsze

por^czeniem pieni^znym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. por^czeniach

udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiQbiorczo^ci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium

wnoszone w pieni^dzu nalezy wptacic przeiewem na rachunek bankowy wskazany ponizej: BGK oKatowice

Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewow mi^dzynarodowych podaje si^: SWIFT, tj,:

GOSKPLPW oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajcwego Oddzlal w Katowlcach, ul. Podchor^zych 1,

40-043 Katowice. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniQzna, Wykonawca obowi^zany

jest ziozyc dokument - wadium w kasie Si^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokoj nr

410. Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od

badania zasadnosci z^dania wyptaty przez wystawcQ dokumentu. Dokument w swej tresci winien

uwzgi^dniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowad

okres odpowiadajqcy terminowi zwi^zania ofert^(30 dni), Bieg tego terminu rozpoczyna si^ wraz z

uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b^dzie zatem

dzien, w ktorym up+ywa termin sWadania ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowy i

nieodwolalny. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust, 3 pzp). Przez

wniesienie wadium rozumie si^ ziozenie dokumentu w kasie Si^skiego OW NFZ, b^dz wptyw srodkow

pieniQznych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp,.

III.3) WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEtNIANIA TYCH WARUNKOW

111.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialainosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadajq obowi^zek ich posladania

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

OpIs sposobu dokonywania oceny spetnlania tego warunku

Wykonawca winien wykazac wykonanie, a w przypadku swiadczeh okresowych lub cl4.glych rowniez

wykonywanie, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli

okres prowadzenia dzialainosci jest krotszy - w tym okresie - przynajmniej jednej (1) dostawy

wykonanej lub wykonywanej wraz z podaniem jej wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow,

na rzecz ktorych dostawa zostala wykonana, oraz zal^czeniem dowodow, ze dostawa zostala

wykonana iubjest wykonywana naiezycie. Pod poj^ciem dostawa wykonana nalezy rozumiec

zamowienie o wartosci nie mniejszej niz 150 000,00 zlotych brutto polegaj^ce na dostarczeniu
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sprz^tu komputerowego, ktorego realizacja zostala zakonczona (dostawa zosta^a zrealizowana). Pod

pojQciem dostawa wykonywana (poj^cie odnosi si^ wyl^cznie do swiadczen okresowych lub ci^g^ych)

nalezy rozumiec zamowienie b^d^ce w trakcie realizacji (nadal realizowane), ktorego czqsc o warto^ci

nie mniejszej niz 150 000,00 ziotych brutto, polegaj^ca na dostarczeniu sprz^tu komputerowego,

zostala juz zrealizowana. W takim przypadku Wykonawca b^dzie zobowi^zany na z^danie

Zamawiaj^cego wykazac (udowodnic), iz okreslona dostawa stanowita swiadczenie okresowe lub

cl^gte). Uwaga! Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat^ wykonania dostawy Wykonawca wskazuje

dzieh, miesiq.c I rok wykonania (zakohczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (nadal

realizowanej) - Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania (zakohczenia) zreaiizowanej juz

czQsci dostawy z zaznaczeniem, iz jest to zamowienie nadai realizowane. Jezeli zakres przedmiotowy

wykazywanych przez Wykonawca zamowieh by+by szerszy (np. obejmowa+by rowniez dostawQ innych

elementdw lub inny rodzaj zamowieh, np. us^ugi), Wykonawca winien wyodr^bnic i podac dane

dotycz^ce dostawy sprzQtu komputerowego. W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien

wpisac zarowno kwot^ stanowi^c^ wartosc calego zamowienia, jak i wartosc samej dostawy sprzQtu

komputerowego.Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktorego dostawa

zostaia wykonana lub jest nadai wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres. Odpowiednio wykonanie

lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poswiadczone, ze dostawa zostafa

wykonana lub jest wykonywana nalezycie.

111.3.3) Potencja} technlczny

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

II1.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZY^

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawcq warunkow, o ktorych mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postqpowaniu

nalezy przedtozyc:

» wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych rowniez wykonywanych,

glownych dostaw lub usiug, w okresie ostatnich trzech iat przed up^ywem terminu sWadania

ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powanlu, a jezeii okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem Ich wartosci, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub ustugi zostaty wykonane, oraz

zat^czeniem dowodow, czy zostaty wykonane iub s^ wykonywane nalezycie;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykiuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nalezy przedtozyc:

» oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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« aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony

nie wczesniej niz 6 mieslQcy przed upfywem terminu sWadania wnioskow o dopuszczenle do

udzlatu w post^powanlu o udzielente zamowienia albo sktadania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeii wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamleszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polsklej, przedktada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzlb^ lub miejsce zamleszkania

potwlerdzaj^cy, ze:

=■ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiQcy

przed uplywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o

udzielenie zamowienia albo skiadania ofert;

111.4.4) Dokumenty dotycz^ce przynaleznosci do tej samej grupy kapltatowej

<■ lista podmiotow nalez4.cych do tej samej grupy kapita+owej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do

grupy kapitaiowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ/\CYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, UStUGI

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM

W zakresle potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugl odpowladaj^

okreslonym wymaganlom nalezy przedtozyc:

• probki, opisy lub fotografie produktow, ktore maj^ zostac dostarczone, ktorych autentycznosc musi

zostac poswiadczona przez wykonawc^ na z^danie zamawiaj^cego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieogranlczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert; cena oraz inne kryteria zwi^zane z przedmiotem zamowienia:

1. Cena - 95

2. Okres gwarancji i r^kojmi za wady - 5

IV.2.2)

I  Iprzeprowadzona b^dzie aukcja elektronlczna, adres strony, na ktorej b^dzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje siQ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmlan

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie reaiizacjl niniejszej umowy, zmiana zostanle

uwzgl^dniona w umowie. W przypadku zwl^kszenla stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite netto

umowy (ust. 1), w tym takze wartosci netto podane w za+^czniku nr 2 do umowy, zostanle obnizone w taki

sposob, aby po doliczenlu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite brutto

umowy (ust. 1) nie przekroczylo ceny oferty ztozonej przez Wykonawcy w zamowieniu nr 13/pn/2016, tj. .zf

brutto. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia caikowitego netto umowy (ust. 1),

w tym takze do wartosci netto podanych w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w

obowi^zujg.cej (nizszej) wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjam! dia

wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy. W toku reaiizacjl

umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac z podwykonawcy wskazanego w

ofercle Wykonawcy zfozonej w zamowieniu nr 13/pn/2016. Zmiana b^dz rezygnacja winna nast^lc w drodze

pisemnego aneksu do umowy. Jezell zmiana aibo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmlotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powofywaf sl^ na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zambwien

publicznych, w ceiu wykazania speiniania warunku udziafu w post^powaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust.l

pkt 2 cyt. ustawy, Wykonawca jest obowl^zany wykazac Zamawlaj^cemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnle spefnia warunek w stopniu nie mnlejszym niz wymagany w

trakcie postQpowanIa o udzlelenle zamowienia (zamowienie nr 13/pn/2016) Zamawlajq.cy dopuszcza na

etaple reaiizacjl umowy mozllwosc dostarczenia przez Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, innego modelu

sprzQtu tego samego producenta (tj. odpowiednio komputera stacjonarnego lub monltora komputerowego)

niz model wskazany w ofercle zbzonej przez Wykonawcy w zamowieniu nr 13/pn/2016, pod warunklem

f^cznego spelnienia ponlzszych przestanek: inny model sprz^tu tego samego producenta b^dzie spe+nial

wymogi opisane w zamowieniu nr 13/pn/2016; cena za inny model sprz^tu nie b^dzie wyzsza (tzn. moze bye

nizsza) od ceny za model wskazany w ofercle ziozonej w zamowieniu nr 13/pn/2016; Wykonawca przedfozy

Zamawlaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta) sprz^tu potwierdzaj^ce,

Iz model sprz^tu wskazany w ofercle ztozonej w zamowieniu nr 13/pn/2016 nie jest mozliwy do dostarczenia

przez WykonawcQ. Zasady opisane w ust.l znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zamiaru

dostarczenia przez Wykonawcy Innego modelu procesora komputerowego tego samego producenta niz model

wskazany w ofercle zfozonej w zamowieniu nr 13/pn/2016. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 I ust. 2, wymaga

sporz^dzenia pisemnego aneksu do umowy poprzedzonego pisemny zgod^ Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma

wpfywu na bleg terminu wykonania umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

XV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost^pna specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia: www.nfz-katowice.pl
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SpecyfikacjQ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Sl^ski OW NFZ ul.

Kossutha 13 40-844 Katowice.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziaiu w postQpowaniu lub ofert:

31.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Sl4_ski OW NFZ ul. Kossutha 13 40-772 Katowice, pokoj 208a.

IV.4.5) Termin zwt^zania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sWadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz^ce finansowania projektu/programu ze srodkow

Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje sIq uniewaznienle postqpowania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unit Europejskiej oraz niepodlegaj^cych zwrotowi

srodkow z pomocy udzielonej przez pahstwa czfonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handiu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czqsci zamowienia: nie

Z upowaaiienia D^ktora
Sl^sklego Odftziahj Wojewodzkie^o

Narnd'iWf^^o Fundu.sTi' 2^)wi,a w Katowicach
7.ASTk.?CA DVM'KTORA

DS. £KONOM!CZ^tKfiNANSOWYCH

KIFROWNIK
Dziahl l'iv- Cv-;T>v*|i i I^ubUczBJwh

hi 1 ;; .■■■ .;K'^''!'>dzkxego_
Nif()do\'/ciju Ztii 'Win w Katowica^

^leczkowski
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