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Narodowy Fundusz Zdrowia,^Iqski Oddzial Wojewddzki: Najem urzqdzen wielofunkcyjnych wrazz opiekq senvisowo-materialowq
OGLOSZENIE O ZAMdWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publiczn^go
Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspdifinansowanego ze irodkdw XJnii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamdwienie mogq ubiegad sif wylqcznie zaklady pracy chrouionej oraz wykonawcy, ktdrych dzialaluo^d,lub dzialaluo^d ich wyodrfbnionych
organizacyjnie Jeduostek, ktdre b^dq realizowaly zamdwienie, obejmuje spoleczu^ i zawodowq integracj; osdb bfdqcych czloukami grup
spolecznie marginalizowauych
Nie

NaleZy podad minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osdb nale^qcych do jednej lub wi^cej kategorii, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,
nie mniejszy nii 30%,osdb zatrudnionyeh przez zakiady praey ehronionej lub wykonawcdw albo ich jednostki(w %)
SEKCJA I: ZAMAWUJACY

Postfpowanie przeprowadza centraluy zamawiajqcy
Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiajqcy powierzyi/powierzyli przeprowadzenie postfpowania
Nie

Informacje ua temat podmiotu ktdremu zamawiajqcy powierzyi/powierzyli prowadzenie postfpowania:
Postfpowauie jest przeprowadzaue wspdiuie przez zamawiajgcych
Nie

JeZeli tak, naleiy wymienid zamawiajqcych, ktdrzy wspdlnie przeprowadzaj^ post?powanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikaeyjne oraz osoby do kontaktdw wrazz danymi do kontaktdw;

Postfpowanie jest przeprowadzaue wspdiuie zzamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postfpowauia wspdlnie zzamawiajqcymi z innych padstw czlonkowskich Unii Europejskiej- majqce
zastosowauie krajowe prawo zamdwien publicznych:
Informacje dodatkowe:

1.1)NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia,^Iqski Oddzial Wojewddzki, krajowy numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha
13 ,40844 Katowice, woj. ^Iqskie, paiistwo Polska, tel.(032)7351547,7351637,e-mail inwestycje@niz-katowice.pl, faks 327 351 636.
Adres strony intemetowej(URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktdrym mo^a uzyskad dost?p do narz?dzi i urzqdzen lub formatdw plikdw, ktdre nie s^ ogdlnie dost^pne
1.2)RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:Podmiot prawa publieznego

1.3) WSP6lNE UDZIELANIE ZAM6wIENIA (jeteli dotyczy)-.
Podzial obowi^dw mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania post^powania, w tym w przypadku wspdlnego
przeprowadzania post^powania z zamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej(ktdiy z zamawiaj^cych jest'odpowiedzialny za

przeprowadzenie post^powania, ezy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post^powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj^ey, czy zamdwienie
b?dzie udzielane przez kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalyeh
zamawiajqcych);
1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczouy, pelny i bezpojredni dostfp do dokumentdw z postfpowania mozua uzyskad pod adresem (URL)

■^1.
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Talc

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

Adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczona bfdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia
Tak

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

Dostfp do dokumentdw z postfpowania jest ograniczony - wifcej informacji mozna uzyskaf pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu nalezy przesylaf:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszezenie do udzialu w post^powaniu w inny spos6b:
Nie

Inny sposdb:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wntoskdw o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu w inny sposdb:
Tak

Inny spos6b:
na pi^mie
Adres:

Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6J 208a
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzfdzi i urzqdzen lub format6w plik6w, kt6re nie sq og6lnie dostfpne
Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost?p do tych narzfdzi moZna uzyskad pod adresem:(URL)

SEKCJAII;PRZEDMIOtZAM6WIENIA

11.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego; Najem urzqdzeti wielofimkcyjnych wraz z opiek^ serwisowo-materialow^
Numer referencyjny: 14/pn/2017

Przed wszczfciem postfpowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczuy
Nie

11.2) Rodzaj zamdwienia: Dostawy
11.3)Informacja o moiliwoici skladania ofert czficiowych
Zamdwienie podzielone jest na cz?^ci:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu mozna skladad w odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l^czuie nastfpujqcyeb czf^ci lub grup ezfiei:

Maksymalna liczba cz^^ci zamdwienia, na ktdre moze zostad udzielone zamdwienie jednemu wykonawcy:
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II.4) Krdtki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaji ilo/Sc dostaw, uslug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i

wymagan)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreilenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugf lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem niniejszego zam6wienia jest najem 28 szt. urz^dzen wielofunkcyjnych, niezb?dnych m.in. do realizacji procesdw drukcwania,

icopiowania i skanowania. Parametiy techniczne dia zamawianych urz^dzeh zostaly szczegdlowc okreilone w formularzu opis przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy planuje, ii w okresie realizacji umowy wykonana na wszystkich najmowanych uiz^dzeniach nie wi^cej nii 1 848 000 kopii wydrukdw
(480 000 kopii dia urzqdzen malych, I 344 000 kopii dla urzqdzen duzych oraz 24 000 dla urzqdzenia kolorowego). Dodatkowo w okresie realizacji

zamdwienia(umowy),Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zwi?kszenia ilosci kopii. Skorzystanie z powyiszego prawa, bfdzie uzaleZnione od
faktycznych potrzeb Zamawiajqcego oraz zostanie wprowadzone aneksem do umowy. Za stan techniczny urzqdzen oddanych w najem odpowiada
wykonawca. To na nim spoczywa obowi^ek podejmowania wszelkich czynnosci niezb^dnych do zapewnienia prawidlowego funkcjonowania
urz^dzed. Wykonawca dokonuje przeglqddw, regulaeji oraz napraw. Wymienia uszkodzone cz^sci i podzespoly. W trakcie realizacji zamdwienia
dostarcza takZe tonery oraz inne materiaty eksploatacyjne w iloici wynikajacej z izeczywistego miesifcznego nakladu kopii/wydrukdw. Dostawa o

ktdrej mowa powyZej b?dzie realizowana przez Wykonawc? w ci^gu 8 godzin roboczych, liczac od momentu przekazania zgloszenia przez
Zamawiajacego. Pojemniki po zuZytych materiatach eksploatacyjnych i zuZytych cz^iciach zamiennych, Wykonawca odbiera bezpo^rednio po
zainstalowaniu nowych oraz dokonuje ich utylizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wszelkie prace zapewniajace poprawne dzialanie urzadzen
b?da wykonywane w godzinach pracy Zamawiajacego. Przedmiot najmu b?dzie ubezpieczony od wszelkich tyzyk. Wymagania dotyczace podlaczenia
i wspdlpracy z systemem centralnego wydruku PRINTOSCOPE zawarte w SIWZ, w szczegdlnosci w formularzu opis przedmiotu zamdwienia nie
stanowia sytuacji opisanej w art. 29 ust.3 pzp. Zamawiajacy ogranicza si?jedynie do wymogu,aby okreSlone urzadzenie udost?pniane przez
Wykonawc? na zasadach okreilonych w SIWZ zostalo podlaczone oraz wspdlpracowalo z uiytkowanym przez Zamawiajacego systemem
(Printoscope). Decyzja odnosnie sposobu podlaczenia oraz wspdlpracy a takZe konkretnych zastosowanych rozwiazan, w tym oprogramowania nalezy
do Wykonawcy.Zamawiajacy wymaga jedynie efektu w postaci podlaczenia do systemu oraz wspdlpracy z systemem wskazanych urzadzen.

II.5) GIdwny kod CPV: 30232110-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30121100-4
50313000-2

n.6)Calkowita warto^d zamdwienia (jeze/i zamawiajqcy podaje informacje o wartoscizamomenia):
Wartoid bezVAT:
Waluta:

(w przypadku wnaw ramovtych lub dynamicznego systemu zakupaw -szacunkowa calkowita maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywartia
umowy ramawejlub dynamicznego systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje si? udzieienie zamdwien,o ktdryeh mowa w art 67 ust 1 pkt6 i 7lub w art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp; Nie
Okreilenie przedmiotu. wielkofci lub zakresu oraz warunkdw na jakich zostana udzielone zamdwienia, o ktdiych mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres,w ktdrym realizowane b?dzie zamdwienie iub okres, na ktdry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktdry zostal
ustanowiony dynamiczny system zakupdw:
miesiacach: 24 lub dniach:
lub

data rozpocz?cia: lub zakonezenia:

n.9)Informacje dodatkowe: a)Dostawa i uruchomienie urzadzen b?dacych przedmiotem najmu: w ciagu 30 dni od dnia zawarcia umowy. b)Najem
urzadzen oraz iwiadczenie uslug serwisowych: w ciagu 24 miesi?cy liczac od dnia podpisania ostatniego protokolu uruchomienia.
SEKCJA in;INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.EKONOMICZNYM.FINANSOWYMITECHNICZNYM

ni.l) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre^Ionej dzialalnoici zawodowej,o ile wynika to z odrfbnych przepisdw
Okreilenie warunkbw:

Informacje dodatkowe
in.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreilenie warunkdw:

Informacje dodatkowe
ni.1.3)Zdolnoif techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkdw: W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post^powaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej(posiadania wymaganego
do^wiadczenia), a opisanego poniiej, Wykonawca sklada oiwiadczenie o spetnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ),a na wezwanie
Zamawiaj^cego dokumenty,o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a i lit. b SIWZ. Wykonawca winien speinic warunek dotyczqcy zdolnosci
zawodowej polegaj^cy na naleiytym wykonaniu, a w przypadku iwiadczen okresowych lub ci^gtych rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3
lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalno&i jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy
urzqdzen wielofunkcyjnych zi brutto, wykonanej lub wykonywanej. Pod poj^ciem wykonana dostawa urz^dzen wielofimkcyjnych nalezy rozumied

zamdwienie maj^ce za przedmiot najem minimum 5 urz^dzeh wielofunkcyjnych o wartofci co najmniej 30 000,00 ziotych brutto (trzydzieioi
tysifcy 00/100 ziotych brutto), zrealizowane, tj. zakonczone przez Wykonawc?(umowa zostala zrealizowana). Pod poj^ciem wykonywana dostawa
urzqdzeh wielofunkcyjnych naleZy rozumied zamdwienie b^d^ce w toku realizacji(nadal realizowane) polegajqce na najmie uiz^dzen
wielofunkcyjnych, ktdrej pewna cz?^d o wartosci co najmniej 30 000 brutto, zostala ju2 zrealizowana przez Wykonawc?(uwaga: sytuacja ta dotyczy

wyl^cznie iwiadczen okresowych lub ciqglych, co wykonawca b^dzie zobowi^any wykazad w trakcie post?powania). Uwaga: Wymdg wartoSci(co
najmniej 30 000 zl brutto) dotyczy wartofci umowy najmu,ktdra zostala ju2 zrealizowana lub wartoici cz^^ci wykonanej umowy najmu,jeili jest to
iwiadczenie ci^gle lub okresowe. Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z
podaniem ich wartoici, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawa zostala wykonana, oraz zalqczeniem dowoddw
okreslaj^cych, czy te dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleJycie, przy czym dowodami,o ktdrych mowa,sq referencje b^dz irme
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane. a w przypadku iwiadczeii okresowych luh ci^glych - s^
wykonywane,ajeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - oSwiadczenie
wykonawcy. W przypadku dwiadczen okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencje bqdz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nale^te
wykonywanie powirmy byd wydane nie wczeiniej niS: 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert. - Odpowiednio wykonanie lub
wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem,ie dostawa zostala wykonana lub jest wykonywana naleJycie. - Informacje
podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ byd sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi z dokumentdw potwierdzaj^cych nalefyte wykonanie
(wykonywanie)dostaw. - Podajqc w formularzu wykaz dostaw dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesiqc i rok wykonania
(zakonczenia) dostawy; a w przypadku dostawy wykonywanej(nadal realizowanej)- Wykonawca wskazuje dzied, miesi^c i rok wykonania
(zakonczenia)zrealizowanej jui: cz?sei dostawy z zaznaczeniem, ii;jest to dostawa nadal realizowana. -Podaj^c w formularzu wykaz dostaw
wartodd, Wykonawca: - w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w ziotych za calodd wykonanej dostawy,zaS - w przypadku
dostawy wykonywanej(nadal realizowanej)- Wykonawca wpisuje zardwno kwot? brutto w ziotych za zrealizowanq juz w ramach calosci cz?dd
dostawy oraz kwot? brutto w ziotych stanowiqcq wartosd calej dostawy. -JeS:eli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwien
bylhy szerszy (np. obejmowalby rdwniez inny rodzaj zamdwienia- inne dostawy lub uslugi), Wykonawca winien wyodr?bnid i podad dane
dotycz^ce najmu luz^dzen ze wskazaniem jego wartodci. W przypadku podawania wartodci Wykonawca winien wpisad zardwno kwot? brutto
stanowiqcq wartodd calego zamdwienia,jak i wartodd brutto samego najmu urzqdzeii wielofimkcyjnych. -Wykonawca w formularzu wykaz dostaw
podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala wykonana luh jest nadal wykonywana, wskazuj^ejego nazw? i adres. 3. W przypadku

Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia: a)warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt I SIWZ,
winien spelnid kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia; b) warunek udzialu w post?powaniu,o ktdrym mowa w pkt
V pkt 2 SIWZ,winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia,tzn.
przynajmniejjeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane dodwiadczenie(brak mozliwodci sumowania zdolnodci zawodowej tj.
dodwiadczenia). 4.W zwiqzku z art. 22a ust.I pzp,zgodnie z ktdrym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania wanmkdw udzialu w
post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego cz?dci, polegad na zdolnodciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleinie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosimkdw
prawnych, na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, ii „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.I pzp, wystqpi wyl^cznie w
przypadku, gdy: I)Wykonawca, ktdry polega na zdolnodci zawodowej irmego podmiotu, udowodni Zamawiaj^cemu,ze realizujqc zamdwienie
b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu, w szczegdlnodci przedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu do oddania mu do
dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. 2)Zamawiajqcy oceni, ze udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiotjego
zdolnodd zawodowa, pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz 3)Zamawiaj^cy zbada,ze nie
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zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp. Uwaga! W przypadku polegania na zdolno^ci

zawodowej innego podmiotu, Wykonawcajest zobowi^any wskazad ten fakt w fonnulaizu oferty(pkt 8). W celu oceny,

Wykonawca

polegaj^c na zdolnoioi innych podmiotow na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb^dnymi zasobami w stopniu
umoiliwiaj^cym naleJyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek Iqczqcy Wykonawc?z innymi podmiotami gwararituje

izeczywisty dost?p do ich zasobdw,Zamawiaj^cy 2qda wskazania w szczegdinosci: a)podmiotu, ktdry udostfpni swoje zasoby(nazwa/firma oraz
adres); b)zakresu dost^pnych Wykonawcy zasobdw itmego podmiotu; c)sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? pr^

wykonywaniu zamdwienia publicznego; d)zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego. Informacje, o
ktdrych mowa powy^ej pod lit. od a do d, winny znalezd si? w zobowigzaniu podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. Zobowi^zanie podmiotu, o ktdrym mowa wyiej, Wykonawca zal^cza do oferty. Zgodnie z art. 22a
ust.6 pzp,jet;eli zdolnosci zawodowe podmiotu,o ktdiym mowa w art. 22a ust.I pzp, nie potwierdzajq speinienia przez Wykonawe? warunku

udzialu w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,ZamawiaJ^cy Z^da, aby Wykonawca w terminie okreilonym
przez Zamawiajqcego: a)zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowi^al si? do osobistego wykonania odpowiedniej
cz?Sci zamdwienia,jeZeli wykaZe zdolnosci zawodowe,o ktdrych mowa w art. 22a ust.1 pzp.

Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu imion i nazwisk osdb
wykonuj?cych czynnoici przy realizacji zamdwienia wraz z informacjq o kwalifikacjaeh zawodowych lub doswiadczeniu tych osdb: Nie
Informacje dodatkowe:
in.2)PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1)Podstawy wykluczenia okre^Ione w art 24 ust 1 ustawy Pzp

in.2.2)Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust 5 ustawy Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nast?puj^ce
fakultatywne podstawy wykluczenia:

in.3) WYKAZ OSWIADCZEl^ SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl? W CELU WSTl?PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTl?POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oiwiadczenie o niepodleganlu wykluczeniu oraz speinianiu warunkdw udzialu w post?powaniu
Tak

O^wiadczenie o speinianiu kryteridw selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OSWIADCZEI^ LUB DOKUMENT6w ,SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST^POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

ni.5) WYKAZ OSwiADCZEI^f LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOlSCI,O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
in.5.1)W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6w tIDZIALU W POST^POWANIU:
a)wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw)wykonanych a w przypadku iwiadczeii okresowych lub ci^glych rdwniet wykonywanych, w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jeteli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wrazz podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawa zostala wykonana, wraz z zal^czeniem b)dowoddw okreslajqcych,
czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleZycie, przy czym dowodami,o ktdrych mowa powyzej,s^ referencje b^dz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku iwiadczen okresowych lub ci^glych s^
wykonywane,a jeteli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokiunentdw o^wiadczenie Wykonawcy. W przypadku iwiadczert okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^di irme dokumenty

n

potwierdzaj^ce ich naleiyte wykonywanie powirmy byd wydane nie wczeiniej nit 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert. Jeteli
Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego

podmiotu. Uwaga: powolanie si? przez wykonawc? na dostawy stanowi^ce iwiadczenia okresowe lub ciqgle wymagalo b?dzie wykazania
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(udowodnienia)przez wykonawc? ich okresowego lub ci^glego charakteru.

in.5.2) W ZAKRESIE KRYTERlOW SELEKCJI:

ni.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POSTJ^POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO^CI,O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiaj^cy wymaga zloienia nast^puj^cych dokumentdw: c)Opisu - specyfikacji technicznej oferowanych malych urzqdzeh wielofimkcyjnych,
ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego urzqdzenia. d)Opisu - specyfikacji technicznej oferowanych duiych uizqdzeh

wielofunkcyjnych ze wskazaniem nazwy produeenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia. e)Opisu - specyfikacji technicznej oferowanego
kolorowego urz^zenia wielofiinkcyjnego ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia. Autentyczno^d opis6w specyfikacji technicznych musi zostad poiwiadczona przez Wykonawc? na i^danie Zamawiaj^cego. Opisy - specyfikacje techniezne winny zostad
zlozone zzachow^iem formy okre^lonej cyt. rozporz^dzeniem.
III.7)INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IH.S)- III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pl)informacji, o ktdrej mowa w

art. 86 ust.5 pzp, przekaze Zamawiaj^cemu oiwiadczenie o przynaleznoici lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa
w art. 24 ust.l pkt 23)pzp. Wraz ze zloieniem ww. oiwiadczenia, Wykonawca mote przedstawid dowody,ie powiazania z irmym Wykonawcq nie
prowadz^ do zakldcenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia. Wzdr oSwiadczenia - grupa kapitafowa zal^czono do SIWZ

SEKCJAIV:PROCEDURA

IV.l) OPIS

rV.1.1)Tryb udzielenia zamdwienia; Przetarg nieograniczony
IV.1.2)Zamawiaj^cy iqda wniesienia wadium;
Tak

Informacja na temat wadium

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 5 pzp Zamawiajgcy zqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ei: 5 000,00 zl (stownie: pi?d tysi?cy

00/100 zlotyeh). 2. Wykonawca moze wniesd wadium w jednej lub kilku nastfpuj^cych formach; 1)pieni^dzu,2)por?czeniach bankowych lub
por^czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnoiciowo-kredytowej,z tym,ie 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 Pnzedsi?biorczoici. 3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacid przelewem na rachunek
bankowy wskazany poniiej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewdw mi^dzynarodowych podaje si?:

SWIFT,tj.: „GOSKPLPW"oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1,40-043 Katowice. 4. W
przypadku wnoszenia wadium w formie innej nii pieni?zna, Wykonawca obowi^any jest zloiyd dokument- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ
w Katowicach, ul. Kossutha 13,IV pi?tro, pokdj nr 410. Tre^c takiego dokumentu nie moze warunkowac wyptacenia kwoty wadium
Zamawiaj^eemu od badania zasadnoSci t^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej trefci winien uwzgl?dnia6 postanowienia
art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swojq waz;no^ciq musi obejmowac okres odpowiadajqcy terminowi zwiqzania ofert^(30 dni). Bieg tego
terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofertq b?dzie zatem dzieii, w

ktdrym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowy i nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem

terminu skladania ofert(art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zloienie dokumentu w kasie ^ll^kiego OW NFZ, bqdz wplyw
Srodkow pieni?2nych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktdrym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot

wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6.Zamawiajqcy zobowiqzany jest odrzucid ofert?,jeieli wadium nie zostalo
wniesione lub zostalo wniesione w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

rV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaiiezek na poczet wykonania zamdwienia:
Nie

Nale^ podad informacje na temat udzielania zaiiezek:

IV.1.4) Wymaga si? zioienia ofert w postaei katalogdw elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogdw elektroniczuyeh:
Nie

Dopuszcza si? zloZenie ofert w postaei katalogdw elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogdw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:
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rV.1.5.) Wymaga si? ziozenia oferty wariantowej;
Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

ZioZenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z Jednoczesnym zioZeniem oferty zasadniczej;
Nie

rv.1,6)Przewidywana liczba wykonawcdw, ktdrzy zostanq zaproszeni do udzialu w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny,partnerstwo imowacyjne)
Liczba wykonawcdw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcdw

Kryteria selekcji wykonawcbw:

IV.1,7)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikdw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zambwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupbw:

Adres strony intemetowej, na ktbrej b?dq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego systemu zakupbw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupbw dopuszcza si? zIoZenie ofert w formic katalogbw elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze zioZonych katalogbw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupbw:

rv.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
NaleZy podab adres strony intemetowej, na ktbrej aukcja b?dzie prowadzona:

NaleZy wskazab elementy, ktbrych wartoici b?dq przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartoSci, wynikajqce z opisn przedmiotu zambwienia:

NaleZy podac, ktbre informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposbb post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d^ warunki, na jakich wykonawcy b?d^ mogli licytowab (minimalne
wysokofci postqpien):

Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwiqzan i specyfikacji technicznych w zakresie polqczen:

9 ^w
Vj

Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcbw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapbw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas tnvania:

Czy wykonawcy,kt6rzy nie ztoiyli nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnegc etapu:
Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2,1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena

100,00

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

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkureneyjny, partnerstwo innowacyjne

rV,3.1)Informacje na temat negocjacji z oglpszeniem
Minimalne wymagania, ktore muszq spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstppnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podziai negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Naleiy podad informacje na temat etapdw negocjacji(w tym liczbp etapdw):

Informacje dodatkowe

IV.3.2)Informacje na temat dialogu konkureneyjnego
Opis potizeb i wymagan zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoici nagrdd dla wykonawcow,ktorzy podczas dialogu konkureneyjnego przedstawili rozwiqzania stanowiqce podstawp do
skJadania ofert,jeZeli zamawiaj^cy przewiduje nagrody:

Wstppny harmonogram postppowania:

Podziai dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^an:
Naleiy podad informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:

rv.3.3)Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia defmiujqce minimalne wymagania,ktdiym muszq odpowiadad wszystkie oferty:

Podziai negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajpcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na ktdrej bpdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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Adres strony intemetowej, na ktorej jest dostfpny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne uizqdzen inforaiatycznych:
Sposdb post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysoko^ci post^pien;
Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, ktdrzy nie zloiyli nowych post^pien,zostanq zakwalifikowani do nast^pnego etapu:

Termin skladania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostanq wprowadzone do trefci zawieranej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, albo ogdlne warunki
umowy,albo wzdr umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nale^tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5)ZMIANA WOWY
Przewiduje sif Istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treid oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy;
Tak

Naleiy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy,do cen netto podanych w zalqczniku nr 2,zostanie
doliczona stawka podatku VAT obowi^ujqc^ na skutek wprowadzonej zmiany. Jeteli zmiana stawki podatku VAT oznaczalaby zwi?kszenie
wynagrodzenia brutto umowy,Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skrdcenia terminu realizacji umowy w przypadku nie posiadania stosownego
zabezpieczenia w irodkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakoiiczy si? z dniem, w ktdrym suma platno^ci brutto
wynikajqcych z faktur VAT osi^gnie lub zbliSy si? do wysokosci kwoty brutto rdwnej cenie oferty zlo±onej przez Wykonawc? w zamdwieniu nr
14/npu/2017, tj

zlotych brutto. Suma wystawionych faktur VAT moie bye niZsza od ceny brutto oferty. Zmiana stawki

podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy i skrdcenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do
umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy,ze wskazaniem dnia wej&ia w ±ycie zmiany stawki podatku VAT.

W

trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwieii publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszaniajego
wysokoici. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim
wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
rv.6)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6,1) Sposdb ndost?pniania informacji o charakterze ponfnym (jezeli dotyczy):

l^rodki sinzqce ochronie informacji o charakterze ponfnym

rV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w post?powanin:
Data: 2017-06-13, godzina: 12:00,

Skrdcenie terminu skladania wnioskdw,ze wzgl?du na pilnq potrzeb? udzielenia zamdwienia(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogloszeniem):
Nie

Wskazad powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog^ byd sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu
> polski

irJV'Fermin zwiqzania ofertq: do: okres w dniach: 30(od ostatecznego terminu skladania ofert)
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IV.6.4)Przewiduje sif uniewaznienie post^powania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania srodkdw pochodzqcycb z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi ^rodkdw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu(EFTA),ktdre mialy byd przeznaczone na sflnansowanie caloki lub czfici zamdwienia:

rV.d.S)Przewiduje sif uniewaznienie post^powania o ndzieienie zamdwienia,jezeii irodki sluiqce siinansowanin zamdwied na badania
naukowe inb prace rozwojowe, ktdre zamawiajqcy zamierzal przeznaczyd na sflnansowanie caiosci lub czfici zamdwienia, nie zostaly mu
przyzuane

IV.6.6)Informacje dodatkowe;

ZALACZNDCI - INFORMAC.TE DOTYCZACE OFERT CZEI§CIOWYCH

I Publlkacj^l KorekiaT|Przerwanle sesji |Pwydnikstrony

Z upowainienia Dyrektora
Sl^skiego Oddziahi Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w KatoTOcach
ZAST^PGA DYREKTORA
lORCOW

Dariusz Kaczmarek

kip;>OWMU<.

V

,

-lihlicznyon

w Katowicach
"Na:'.Kiv.:

N.

i;h--l-nwski
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