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Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojcwodzki: rozbudowa posiadanego przez Sl^ski OW NFZ systemu HPE Data Protector

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dosta^vy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenic dotyczy; Zamowienia publicznego

Zamdwienic dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie mogq ubiegac sif Avyi^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr^bnionych

organizacyjnie jednostek, ktdre b^dq realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczn^ i zawodowq integracjf osdb b^dqcych czionkami grup

spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procehtowy wskaznik zatrudnienia osob nalezqcych do jednej lub wi?cej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,

nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcdw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Post^powanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postfpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie post^powania:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajqcych, ktorzy wspolnie przeprowadzajq post^powanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

Postfpowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post|powania wspolnie z zamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce

zastosowanie krajowe prawo zamdwien publicznych;

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewddzki, krajowy numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha

13 , 40844 Katowice, woj. ilqskie, pafistwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637,, e-mail inwestycje@nfe-katowice.pl,, faks 327 351 636.

Adres strony intemetowej (URL): www.nfz-katowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktorym mozna uzyskac dost^p do narz^dzi i urzqdzeii lub formatdw plikow, ktdre nie sq ogdlnie dost?pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy)-.

Podzial obowiqzkdw mi^dzy zamawiajqcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspdlnego

przeprowadzania post^powania z zamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktdry z zamawiajqcych jest odpdwiedzialny za

przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post^powania odpowiadajq pozostali zamawiajqcy, czy zamdwienic

b?dzie udzielane przez kazdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zamdwienic zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaiych

zamawiajqcych):

1.4) KOMUNIKACJA:

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

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

Adrcs strony internetowej, na ktorej zamieszczona bfdzie specyiikacja istotnych warunkow zamowienia

Tak .

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

Dostfp do dokumentow z postfpowanla jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczcnie do udzialu w postfpowanlu nalezy przesylac:

Elektronicznic

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w inny spos6b:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do ndzialu w postf powaniu w inny sposdb:

Tak

Inny sposob:

w formie pisemnej

Adres:

Sl^ski Oddziai Wojewodzki NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j 208A (II pi^tro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urzqdzen lub formatow plikow, ktore nie sq ogolnie dost^pne

Nie

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

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaji)cego; rozbudowa posiadanego przez Slqski OW NFZ systemu HPE Data Protector

Numer referencyjny: 17/pn/20I7

Przed wszczfciem postfpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Dostawy

11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czf^ciowych

Zamowienie podzielone jest na cz^sci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu mozna skladac w odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iqcznie nastfpujqcycb czfsci lub grup cz^ki:

Maksymalna liczba cz^ki zamowienia, na ktore moze zostac udzielonc zamowienie jednemu rvykonawcy:
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11.4) Krotki opis przedmiotu zamdwienia (wietkosc, :akres, rodzaj i Hose dostaw, using tub robot budowlanych tub okreslenie zapotrzebowania i

■wymagan Jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny prodnkt, nslngf lub roboty bndowlane:

l.Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa posiadanego przez Slqski OW NFZ systemu HPE Data Protector, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamowienia i wzorem umowy. Rozbudowa polega na dostarczeniu licencji oprogramowania

(systemu). »Nazwy licencji, systemow uzyte w SIWZ (formularzu opis przedmiotti zamowienia) stanowi^ opis posiadanej przez Zamawiajqcego

infrastruktury systemowej, z ktor^ zwiqzana jest przedmiotowa rozbudowa i nie stanowiq wskazania znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia,

zrodia lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawc?; nie prowadzi do uprzywilejowania lub

wyeliminowania wykonawcow lub produktow. »Obok zamowienia gwarantowanego opisanego w pkt IVA formularza opis przedmiotu zamowienia,

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zrealizowania zamowienia obj?tego prawem opcji opisanego w pkt IVB formularza opis przedmiotu zamowienia.

Realizacja prawa opcji uzalezniona b?dzie od decyzji (woli) Zamawiajqcego. Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy informacj? o skorzystaniu b^dz

nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 2 miesi^cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie. W

przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiajqcy wskaze, ktore z elementdw opcji oraz w jakiej liczbie, konkretnie zamawia. Zamawiajqcy

zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwdch czfsciach w ci^gu ww. 2 miesi^cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Wykonawcy nie przyslugujq

zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji bqdz w przypadku skorzystania

przez Zamawiajgcego z prawa opcji w niepdnym zakresie. Wykonawca skladajqc dfert^ przyjmuje na siebie zobowiqzanie wykonania zarowno

zamowienia gwarantowanego, jak i obj^tego prawem opcji, przy czym wykonanie tego ostatniego uzaleznione b^dzie od decyzji (woli)

Zamawiaj^cego. Zamowienie gwarantowane obejmuje dostaw?: 1. Licencja I - 1 szt. 2. Licencja II - 3 szt. Prawo opcji obejmuje dostaw?: I. Licencja

III - 10 szt. 2. Licencja IV - 5 szt. »Szczeg61owy opis przedmiotu zamowienia zawiera formularz opis przedmiotu zamowienia stanowiqcy integraln^

cz?sc SIWZ. Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowiqcym integralnq cz?ic SIWZ. Wz6r

umowy przewiduje i okreda warunki ewentualnej zmiany tresci umowy. »Wykonawca winien podac w tre^ci formularza opis przedmiotu zamdwienia

nazwy oferowanych licencji. Formularz opis przedmiotu zamowienia, w tym wskazana przez Wykonawc? nazwa danej licencji skladaj^ si? na tresc

oferty. »Na etapie umowy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zmiany nazwy licencji w stosunku do zaoferowanej w formularzu opis przedmiotu

zamdwienia, przy spetnieniu warunkdw opisanych we wzorze umowy (§10). »Wykonawca winien ziozyd nast?puj^ce oswiadczenia, ktdrych treid

znajduje si? w formularzu opis przedmiotu zamdwienia (dotyczy zamdwienia gwarantowanego oraz zamdwienia obj?tego prawem opeji): 1)

Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamdwienia pochodzi z legalnego zrddia, jest zgodny z obowi^zuj^cymi

przepisami prawa i normami oraz w peini wartosciowy; b?dzie obj?ty gwarancjq (w tym asyst^ techniczn^) na warunkach opisanych w SIWZ, zawartq

w cenie i swiadczonq przez producenta oprogramowania. 2) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz posiadamy prawo do dystrybuowania i sprzedazy

dostarczonego oprogramowania (systemu), nie naruszajqc praw innych osdb lub podmiotdw, w tym praw autorskich, prawa wlasnofci, praw do znakdw

towarowych, patentdw, ddbr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowitq odpowiedzialnosc prawnq i fmansow^. Zamawiajqcemu

przysluguje prawo do pobrania, zainstalowania i uzytkowania w srodowisku Zamawiajqcego oprogramowania (systemu) dostarczonego w ramach

przedmiotu zamdwienia (wraz z wszelkimi poprawkami, aktualizacjami oraz nowymi wersjami) w sposdb i w zakresie niezb?dnym do korzystania z

wymaganych funkcjonalnosci. za wiedzq i zgod^ producenta oprogramowania (systemu), bez naruszania praw innych osdb lub podmiotdw. 3)

Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz w ramach gwarancji (asysty technicznej) zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p do wszelkich poprawek,

aktualizacji oraz nowych wersji dostarczonego oprogramowania (systemu), w tym prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta

oprogramowania b^dz w inny sposdb udost?pniony przez Wykonawc?, zainstalowania i u^tkowania w srodowisku Zamawiaj^cego, za wiedz^ i zgodq

producenta oprogramowania (systemu), bez naruszania praw innych osdb lub podmiotdw. »Oswiadczenia wymienione powyzej stanowiq tresd oferty, a

tym samym nie stanowig oswiadczeh lub dokumentdw w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016

r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze zqdac zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126). 2.

Gwarancja i r?kojmia za wady: 12-miesi?czna gwarancja i I2-miesi?czna r?kojmia za wady przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w

SIWZ, w tym we wzorze umowy. Warunki gwarancji w calym okresie jej obowi^zywania obejmuje rdwniez asyst? tecbniczn^ na zasadach opisanych

w formularzu opis przedmiotu zamdwienia (pkt V). Udzielona gwarancja winna bye gwarancja producenta oprogramowania (systemu). Okres oraz

warunki gwarancji i r?kojmi za wady maj^ zastosowanie rdwniez w przypadku przedmiotu (elementdw) obj?tego prawem opcji.

11.5) Gldwny kod CPV: 48710000-8

Dodatkowc kody CPV:

II.6) Calkowita wartosc zamdwienia (jezeli zamawiajqcypodaje informacje o ■wartosci zamowienia)'.

Wartosc bez VAT:

Waluta:
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(w przypadku umow ramowych tub dynamicznego systemu zahipdw - szacunkowa calkowita maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan^ udzielone zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okrcs, w ktorym reallzowane b?dzie zaraowienie lub okrcs, na ktfiry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal

ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesi^cach: lub duiaeh: 45

lub

data rozpocz?cia: lub zakonczenia:

Okres w miesi^cach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zakonczenia

45

II.9) Informacje dodatkowe: l.Termin wykonania zamowienia: a) Przedmiot obj?ty zamowieniem gwarantowanym nale^ dostarczyc w terminie do

45 dni licz^c od dnia zawarcia umowy. b) W przypadku skorzystania przez Zamawiajqcego z prawa opcji, Wykonawca zobowi^any jest dostarczyd

przedmiot objfty prawem opcji w terminie do 45 dni licz^c od dnia przekazania Wykonawey informacji o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiajqcy

przekaze Wykonawey informacj? o skorzystaniu bqdz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 2 miesi?cy liczqc od dnia zawarcia umowy. Informacja

zostanie przekazana Wykonawey na pismie. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiajgcy wskaze, ktore z elementow opcji oraz w jakiej

liczbie, konkretnie zamawia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch cz?fciach w ciqgu ww. 2 miesi?cy liczgc od dnia

zawarcia niniejszej umowy. c) Licencje dostarczone w ramach przedmiotu zamowienia (licencje na oprogramowanie komputerowe) winny zostac

udzielone na czas nieoznaczony. 2. Miejsce wykonania zamowienia. Adres dostawy: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice. Miejsce uzytkowania

oprogramowania (systemu): Katowice, ul. Kossutha 13 oraz ul. gen. Jankego 15a.

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

III.1) WARUNKIUDZIALU W POSTEPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o lie wynika to z odr?bnych przepisow

Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja flnansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow:

Zamawiajacy 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 informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tyeh osob:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczcnia okresloue w art. 24 ust 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawey na podstawie art. 24 ust. 5 ustasvy Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nast?pujqce

fakultatywne podstawy wykluczenia:

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/PodgladZP400.aspx?id=al95e922-d2ac-4671-8ba8-f7e80e7a... 27.07.2017



Page 5 of 9

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w postfpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteridw selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCJ? W POSTj^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO^CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEI<J LUB DOKUMENTOw SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO^CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

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

IH.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEI^ LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCJ? W POST^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt HI.3) - IH.6)

—W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo

zamowien publicznych (pzp), Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalezno&i do tej

samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze

ztozyc wraz z oswiadczeniem dokumenty bqdz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^ania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia

konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia. Por. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajow dokumentbw (...). Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zatqcznik do SIWZ. —Kwestie dotyczqce wykonawcow

wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamowienia okresla SIWZ. —Zamawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warunkow udzialu w

post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp.

SEKCJAIV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy zqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

l.Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiajqcy zqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 2.000,00 zlotych (slownie: dwa tysi^ce

00/100 zlotych). 2. Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach: 1) pieniqdzu, 2) por?czeniach bankowych lub

por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym, ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniera 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 Przedsi?biorczofci. 3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek

bankowy wskazany ponizej: BGK o/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?:

SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorqzych 1,40-043 Katowice. 4. W

przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowiqzany jest zlozyc dokument - wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ

w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Treid takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium

Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej trefci winien uwzgl?dnia(i postanowienia

art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swojq waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadajqcy terminowi zwi^ania ofertq (30 dni). Bieg tego

terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwiqzania ofert^ b?dzie zatem dzieh, 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, bqdz wplyw

srodkow pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa w pkt XI ppkt I SIWZ. Zwrot
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wadium nastqpi zgodnie z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiaj^cy zobowi^any jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostato

wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidtowy (art. 89 ust. I pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje sif udzielenie zaiiczek na poczct tvykonania zamowienia:

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaiiczek:

IV.1.4) Wymaga si? ziozenia ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si? ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dot^czenia do ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? ziozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si? ziozenie oferty wariantowej

Nie

Ziozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym ziozeniem oferty zasadniczej:

.IV.1.6) Przewidywana liezba wykonawcdw, ktdrzy zostanq zaproszeni do udzialu w post?powaDiu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcdw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcdw

Maksymalna liczba wykonawcdw

Kryteria selekcji wykonawcdw:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw;

Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikdw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikdw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony intemetowej, na ktdrej b?dq zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si? ziozenie ofert w formie katalogdw elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze ziozonych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

IV.1.8) Aukcja elektroniezna

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

Nalezy podad adres strony intemetowej, na ktdrej aukcja b?dzie prowadzona:
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Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b^dq przedmiotem aukcji elcktronicznej;

Przewiduje sif ograniczcnia co do przedstawionych wartosci, wynikajqee z opisu przedmiotu zamdwienia:

Nalezy podad, ktore informacje zostanq udostfpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bfdzie termin ich udostfpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb postfpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b^d^ warunki, na jakich wykonawcy b?d^ mogli licytowac (minimalne

wysokosci postqpieh):

Infonnacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz^tu elektronicznego, rozwi^an i specyfikacji technicznych w zakresie polqczeii:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej;

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postqpieh, zostanq zakwalifikowani do nast^pnego 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 konkurencyjny, partncrstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjaeji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musz^ spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych bez przeprowadzenia negocjaeji

Przewidziany jest podzial negocjaeji na ctapy w celu ograniczcnia liczby ofert:

NaleZy podad informacje na temat etapdw negocjaeji (w tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzcb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokodci nagrod dla wykonawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania stanowiqce podstaw? do

skladania ofert, jeZeli zamawiaj^cy przewiduje hagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczcnia liczby rozwiqzaii:

NaleZy podad informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnershva innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujqce minimalne wymagania, ktorym muszq odpowiadac wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych vv

specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniezna

Adres strony intemetowej, na ktorej b?dzie prowadzona licytacja elektroniezna:

Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzqdzen informatycznych:

Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postqpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postqpiefi, zostanq zakwalifikowani do nastfpnego etapu:

Termin skladania wnioskow o do'puszczenie do udziatu 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 umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki

umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nale^tego wykonania umowy:.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si? istotne zmiany postanowien zawartej umotvy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru tvykonawey:

Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz wamnki 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 17/pn/2017. Zmiana b^dz rezygnacja winna nast^pid w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem

przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy. 2) W przypadku ustawowej zmiany stawki

podatku VAT w okresie realizacji umowy, zmiana zostanie uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie

netto z tytulu umowy, w tym takze ceny (wartosci) netto podane odpowiednio w pkt 1 i pkt 11 zatqcznika nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki

sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowiqzuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie nie przekroczylo odpowiednio ceny za zamowienie

gwarantowane oraz za zamowienie obj?te prawem opcji. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych w

umowie, w tym w zatqczniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zujqcej (nizszej) wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT

wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy. 3) Ewentualna zmiana osob b^dz danych

teleadresowych wskazanych w par.4 ust. 1,2 lub 3 umowy dla swojej skutecznosci b?dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia

skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje zmiana. 4) Wykonawca

zobowiqzuje si? niezwtocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie dotycz^cej wskazanego w par.6 ust.7 zd. 1 umowy sposobu kontaktu

(informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu na pismie lub faksem: lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

), pod rygorem uznania zgioszenia dokonanego przez Zamawiajqcego na podany w par.6 ust.7 zd. 1 spos6b kontaktu, za skuteczne. 5) W trakcie

realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo

zamowieii publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim

wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy. 6) 1. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc
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zmiany nazwy danej licencji w stosunku do nazwy podanej przez Wykonawc? w ofercie zlozonej w zamowieniu nr I7/pn/2017, na pisemny wniosek

Wykonawcy i za zgod^Zamawiajqcego, pod warunkiem i^cznego speinienia ponizszych przeslanek: l)zmiana ta dotyczy tylko i wytqcznie nazwy, nie

zas funkcjonalnosci licencji (oprogramowania) opisanych w zafqczniku nr 1 do umowy; 2)zmiana nie spowoduje podwyzszenia wynagrodzenia

(wynagrodzenie moze Jednak zostac obnizone) odpowiednio za zamowienie gwarantowane oraz za przedmiot obj?ty prawem opcji; 3)Wykonawca

przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta) oprogramowania potwierdzajqce zmian? nazwy licencji.

2.Zmiana, o ktorej mowa powyzej, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do umowy poprzedzonego pisemny zgodg Zamawiajqcego. Zmiana ta nie

ma wptywu na bieg terminu wykonania umowy. Jezeli zmiana b^dzie oznaczata obnizenie wynagrodzenia niniejsze zostanie obj?te tresci^ ww. aneksu

do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposdb udostfpniania informacji o charakterze poufnym (jezeU dotyczy):

Srodki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladahia ofert Inb wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu:

Data:2017-08-07,godzina: 11:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl^du na pilnq potrzeb? udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogioszeniem):

Wskazac powody: . . . .

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

> jfzyk polski

IV.6.3) Termin zwii|zania ofertq: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sif nniewaznienie postfpowania o udzielenie zamowienia, w przypadkn nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu

Unji Europejskiej oraz niepodIegaj.qcych zwrotowi Jrodkow z poraocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cz^sci zamdwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sif nniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki sluzqce sfinansowaniu zamdwien na badania

nankowc Inb prace rozwojowe, ktdre zamawiajqcy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czfsci zamowienia, nie zostaly mu

przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Z upowaznienia Dyrektora
I  ̂ ,1 11 ^ ,1 1 ^l^skiego Oddziahi Woj ewodzkiegoI Publlkacja || Korekta || Przerwanie sesji || Wydrukstrony | Narodp^o Funduszu w Katowicaclj

ok'sfliB MUNDUROWYCH
1SWIADCZENIOBIORCOW

^ImihUOViO n • 7
^  n /I /I n Danusz Kaczmarek

(\ji -luJo^C
cbjUcu •

KIEROWNIK
Dziatu Inwestycji i Zam6wien Publicznyer

l§laskicg^^ctziahi Wojewodzkiego
Narodowegid'uadjKzaZdrowia w Katowicach

Tomas? S1ejr:7ko^vsld
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