
Page 1 of 11

Narodowy Fundusz Zdrowia, l^lqski Oddzial WojewAdzki: dostawa materialAw biurowych

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Oglpszenie dotyczy: Zambwienia publicznego

ZamAwienie dotyczy projektu lub programu wspAlfinansowanego ze ArodkAw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamAwienie mogq ubiegaA si? wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktArych dzialalnoAA, lub dzialalnoAA ich wyodr?bnionych

organizacyjnie jednostek, ktAre b?dq realizowaly zamAwlenie, obejmuje spolecznq i zawodowq Integracj? osAb b?dqcycb czlonkami grup

spoiecznie marginalizowanych

Nie

NaleSy podaA minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osAb naleJ;?cych do jednej lub wi?cej kategorii, o ktbrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,

nie mnie^szy nii 30%, osob zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcAw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I; ZAMAWIAJACY

Post?powanie przeprowadza ceutralny zamawiajqcy

Nie

Postppowauie przeprowadza podmlot, ktAreihu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie post?powania

Nie

luformacje na temat podmiotu ktAremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie post?powania;

Post?powanie jest przeprowadzane wspAlnie przez zamawiajqcycb

Nie

Jeieli tak, nale^y wymienic zamawiaj^cych, ktArzy wspAlnie przeprowadzaj^ post?powanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktAw wraz z danymi do kontaktAw;

Post?powanie jest przeprowadzane wspAlnie z zamawiajqcymi z inuycb paAstw czlonkowskicb Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post?powania wspAlnie z zamawiajqcymi z inuycb paAstw czlonkowskicb Unii Europejskiej - majqce

zastosowanie krajowe prawo zamAwied publicznyeb;

luformacje dodatkowe:

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

13 ,40844 Katowice, woj. sl^kie, panstwo Polska, tel. (032) 7351547,7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktAiym moZna uzyskac dost?p do narz?dzi i urzgdzen lub formatAw plikAw, ktAre nie s? ogAlnie dost?pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

1.3) WSPOlNE UDZIELANIE ZAMOwIENIA (jeieli dotyczy)-.

Podzial obowi^zkAw mi?dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspAlnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspAlnego

przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych paristw czlonkowskicb Unii Europejskiej (ktAry z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj^ pozostali zamawiajqcy, czy zamAwienie

b?dzie udzielane przez kaZdego z zamawiajqcych indywidualnie, czy zamAwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych

zamawiaj?cych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieogranic^ony,^elny i bezpoSredni dost?p do dokumentAw z post?powania moina uzyskaA pod adresem (URL)

M
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Tak

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

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bfdzie specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia

Tak

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

Dost^p do dokumentdw z postfpowania jest ograniczony - wi^cej informacji moiina uzyska6 pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu nalezy przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert iub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert Inb wniosk6w o dopnszczenie do ndzialu w postfpowaniu w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

w formie pisemnej

Adres:

Slqski Oddzial Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j 208A (II pi^tro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz^dzen lub formatdw plikdw, ktdre nie sq ogdlnie dostfpne

Nie

Nieograniczony, petny, bezpo^redni i bezplatny dost?p do tych narz?dzi mo^na uzyskad pod adresem: (URL)

SEKCJA n: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

II.l) Nazwa nadana zamdwienin przez zamawiajqcego: dostawa materialdw biurowych

Numer referencyjny: 20/pn/20I7

Przed wszczfciem postfpowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamdwienia: Dostawy

11.3) Informacja o mozliwoici skladania ofert czfjciowych

Zamdwienie podzielone jest na cz^Sci:

Nie

Oferty Inb wnioski o dopnszczenie do udziain w postfpowaniu mozna skladad w odniesieniu do;

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iqcznie nastfpujqcych cz^ici lub grup czfsci:

Maksymalna liczba czfSci zamdwienia, na ktdre moze zostad ndzielone zamdwienie jednemn wykonawey:
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II.4) Kr6tki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i iloSc dostaw, nslug tub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i

wymagan )ay/ przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usiugf Inb roboty budowlane:

l.Pizedmiotem zamdwienia jest dostawa materialdw biurowych opisanych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa, na zasadach

okreSlonych w SIWZ. Oferowane i dostarczane materialy biurowe winny byd; ajfabrycznie nowe, tj. nieuZywane i wyprodukowane nie wczeSnieJ niz w

okresie 12 miesi?cy poprzedzaj^cych bezpoSrednio miesi^c kalendarzowy, w ktdtym Wykonawca b^dzie realizowal konkretn^ dostaw? cz?Sciowq; b)

wysokiej JakoSci, w peini wartoSciowe i przydatne do uZytku zgodnie z ich przeznaczeniem; cjwyprodukowane zgodnie z obowi^zuj^cymi normami i

przepisami prawa, a jeSli wymagaj^ tego przepisy - posiadaj^ce deklaracje zgodnoSci CE. W formularzu opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja

cenowa, w ostatniej kolumnie tabeli Wykonawca winien wskazad nazw? lub firm? producenta kaZdego oferowanego materiaiu biurowego. Podana

nazwa/firma producenta materiaiu biurowego stanowi tym samym treSd oferty i ma na celu identyfikaej? konkretnie oferowanego produktu.

2Wykonawea winien udzielid na wszystkie dostarczone materialy biurowe 24-miesi?cznej gwarancji oraz 24-miesi?cznej r?kojmi za wady, na

warunkach okreSlonych w SIWZ, w tym we wZoize umowy. Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania danego

protokolu odbioru cz?Sciowego. Wykonawca zobowi^any b?dzie wymienid na wlasny koszt towar wadliwy na wolny od wad w terminie do 5 dni

roboczych liczqc od dnia przekazania pizez Zamawiajqcego zawiadomienia o wadzie. Przez dni robocze naleZy rozumied dni od poniedzialku do pi^tku

za wyjqtkiem przypadajqcych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

II.5) Gldwny kod CPV: 30192000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

22851000-0

30197320-5

30192130-1

30199230-1

24910000-6

30141200-1

39241200-5

39241100-4

30237430-2

30197630-1

30197641-1

30192121-5

30192123-9

30193200-0

30192800-9

30192500-6

30192133-2

30197220-4

22600000-(

44617100-9

30195000-2

30192160-0

30192910-3

30193700-5

30197100-7

30197321-2

22815000-6

30197400-0

39525800-6
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11.6) Calkowita warlord zamdwienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamdwienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dymmicsnego systemu zakupiw - szacunkowa calkowita maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje si? udzielenie zam6wien, o kt6rych mowa w art 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreilenie przedmiotu, wielkoici lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan^ udzielone zamowienia, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktdrym realizowane b?dzie zam6wienie lub okres, na ktdry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktdry zostal

ustanowiony dynamiczny system zakup6w;

miesi^cach: 12 lub dniach:

lub

data rozpocz?cia: lub zakonczenia:

Okres w miesiqcach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zakonczenia

12

II.9) Informacje dodatkowe: l.Termin wykonania zam6wienia: w ci^gu 12 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Zamowienie winno by6
C

realizowane dostawami cz?Sciowymi. Kaida z dostaw cz?sciowych zostanie zrealizowana na podstawie konkretnego zam6wienia Zamawiajqcego,

zawieraj^cego wykaz zamawianego asortymentu. Kaida dostawa cz?iciowa winna zostac zrealizowana w terminie do 5 dni liczqc od driia zlo^enia

przez Zamawiaj^cego konkretnego zamdwienia. Zamawiajqcy szacuje liczb? dostaw czqfciowych w okresie obowiqzywania umowy na okolo 12

dostaw. 2.MieJsce realizacji zamowienia - miejsce dostawy: Slqski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice (magazyn). 3. Przedmiot niniejszego

zamowienia jest cz?sciq zamdwienia na dostaw? materialdw biurowych (zamdwienie udzielane w cz?^ciach).

SEKCJA m: INFORMACJE O CHARAKTRR/F, PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POSTEPOWANIU

ni.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreilonej dzialalnoki zawodowej, o lie wynika to z odrqbnych przepisdw

Okreilenie warunkdw:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreilenie warunkdw:

Informacje dodatkowe

ni.1.3) Zdolno^c techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkdw: Art. 22 ust. lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w post?powaniu dotyczqcy zdolnoSci zawodowej. —W celu wykazania spelnienia

warunkii udzialu w postqpowaniu dotyczqcego zdolno§ci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca

sktada oiwiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajqcego dokumenty, o ktdrych mowa w

pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ. Wykonawca winien spelnid warunek dotyczqcy zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)

polegajqcy na naleZytym wykonaniu, a w przypadku iwiadczen okresowych lub ciqglych rdwniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed

uptywem terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia dzialalnofci jest krdtszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dwdch) dostaw materialdw

biurowych wykonanych lub wykonywanych, o wartosci wskazanej poniZej. —Pod pojqciem wykonana dostawa naleZy rozumied zamdwienie

polegajqce na dostarczeniu materialdw biurowych o wartoici nie mniejszej niZ 100.000,00 ziotych brutto, ktdrego realizacja zostala zakonczona

(umowa zostala zrealizowana). -Pod pojqciem wykonywana dostawa naleZy rozumied zamdwienie bqdqce w trakcie realizacji (umowa jest nadal

realizowana) polegajqce na dostarczaniu materialdw biurowych, ktdrego pewna czqsc o wartosci nie mniejszej niZ 100.000,00 ziotych brutto, zostala

juZ zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wylqcznie iwiadczen okresowych lub ciqglych. JeZeli Wykonawca powola si? na wykonywanie

dostawy stanowiqcej Swiadczenie okresowe lub ciqgle, w przypadku wqtpliwo^ci zobowiqzany b?dzie wykazad (udowodnic) okresowy lub ciqgly

charakter iwiadcz bnia). —Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku iwiadczen okresowych lub ciqglych rdwnieZ wykonywanych - Wykonawca

\/
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zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych dostawy zostaly

wykonane, oraz zai^czeniem dowoddw okreslaj^cych, czy te dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o

ktdrych mowa powyzej, s^ referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byJy wykonywane, a w przypadku

Swiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a je^eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawcanie jest w stanie

uzyskad tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku iwiadczen okresowych lub ciqgiych nadal wykonywanych referencje bqdz

inne dokumenty potwierdzaj^ce ich naleiyte wykonywanie powinny by6 wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania

ofert. —UWAGA! • Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, te dostawa zostaia

wykonana lub jest wykonywana nalezycie, • Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mogq byd sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi

z dokumentdw potwierdzaj^cych naleZyte wykonaiiie (wykonywanie) dostaw. 'Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat? wykonania dostawy,

Wykonawca wskazuje dzieh, miesiqc i rok wykonania (zakohczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) -

Wykonawca wskazuje dzieh, miesiqc i rok wykonania (zakohczenia) zrealizowanej juz cz?sci dostawy z zaznaczeniem, iz; jest to dostawa nadal

realizowana, 'Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartosd dostawy, Wykonawca: - w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w

ziotych za catodd wykonanej dostawy, zas - w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje zardwno kwot? brutto

w ziotych za zrealizowan^ ju^ w ramach catosci cz?^d dostawy oraz kwot? brutto w ziotych stanowi^c^ wartodd calej dostawy. "Jezeli zakres

przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwieh bylby szerszy (np. obejmowalby rdwniez: dostaw? innych elementdw, innego

asortymentu lub inny rodzaj zamdwienia), Wykonawca winien wyodr?bnid i podad dane dotycz?ce dostawy materialdw biurowych. W przypadku

podawania wartosci Wykonawca winien wpisad zardwno kwot? brutto stanowiqcq wartoSd calego zamdwienia, jak i wartosd brutto samej dostawy

materialdw biurowych. 'Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostaia wykonana lub jest nadal

wykonywana, wskazuj?c jego nazw? i adres. -Wykonawca podaje w formularzu wykaz dostaw informacj?, czy wykazana dostawa jest dostaw?

wykonan?, czy nadal wykonywan?. —W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamdwienia: a)warunek niepodlegania

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkl 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamdwienia;

bjwarunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw

wspdlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doswiadczenie

(brak mozliwodci sumowania zdolnofci zawodowej - do^wiadczenia). —W zwi?zku z art. 22a ust. 1 pzp, zgodnie z Iddrym: Wykonawca moie w

celu potwierdzenia spelniania wanmkdw udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub

jego cz?sci, polegad na zdolnofciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleinie od

charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkdw prawnych, na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktdrej

mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp, wyst?pi wyl?cznie w przypadku, gdy: l)Wykonawca, ktdry polega na zdolnofci zawodowej (do^wiadczeniu) irmego

podmiotu, udowodni Zamawiaj?cemu, te realizuj?c zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu, w szczegdlno^ci

przedstawiaj?c zobowi?zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia. 2)Zamawiaj?cy

oceni, te udost?pniana Wykonawcy przez irmy podmiot jego zdolnodd zawodowa (doswiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc?

spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz 3)Zamawiaj?cy zbada, is nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 pzp. Uwaga! W przypadku polegania na zdolnoici zawodowej innego podmiotu/dw, Wykonawca jest zobowi?zany

wskazad ten fakt w formularzu oferty. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolnofci zawodowej (doSwiadczeniu) innych podmiotdw na

zasadach okreslonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj?cym nalezyte wykonanie zamdwienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj?cy 2?da

wskazania w szczegdlnoSci: a)podmiotu, ktdry 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 udzialu irmego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego. Informacje, o ktdrych mowa powyZej pod lit.a)-d), winny znalezc si?

w zobowi?zaniu podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia, Zobowi?zanie

podmiotu, 0 ktdrym mowa wyzej, Wykonawca zal?cza do oferty. Uwaga! Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o

ktdrym mowa w art. 22a ust.1 pzp, nie potwierdzaj? spelnienia przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy Z?da, aby Wykonawca w terminie okre^lonym przez Zamawiaj?cego: a)zast?pil ten podmiot innym

podmiotem lub podmiotami lub b)zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?^ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci zawodowe, o

ktdrych mowa w art. 22a ust.l 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 czynnofci przy realizacji zamdwienia wraz z informacj? o kwaliftkacjach zawodowych lub doiwiadczeniu tych osdb:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

/

https://bzp.iizp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=02c78c9d-754e-4565-906f-2fi8940f64... 01.09.2017



Page 6 of 11

in.2,1) Podstawy wyklnczenia okrejione w art 24 ust 1 ustawy Pzp

111.2,2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj^cy przewiduje nast^pujgce

fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ 0§WIADCZE1<I SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE

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

SELEKCJI

Ofwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkdw udzialu w postfpowaniu

Tak

Oiwiadczenie o spelniaiiiu kryteridw selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEIQ LUB D0KUMENT6w , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POSTi^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OiSWIADCZEIQ LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOw UDZIALU W POST^POWANIU:

a)wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania

ofert - a jet;eli okres prowadzenia dziatalnoici jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw,

na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ) oraz zatqczeniem bjdowodow okreilaj^cych, czy wykazane dostawy

zostaiy wykonane lub s^ wykonywane naleZycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyZeJ, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku iwiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jeZeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - oiwiadczenie Wykonawcy, W

przypadku iwiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich naleiyte wykonywanie

powinny byd wydane nie wcze^niej nii 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert. »Jezeli Wykonawca polega na zdolnotei zawodowej

innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu. »Je2eli Wykonawca powola si? na

wykonywanie dostawy stanowiqcej swiadczenie okresowe lub ciqgle, w przypadku wqtpliwosci zobowi^any b?dzie wykazad (udowodnic)

okresowy lub ciqgly charakter dwiadczenia.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERlOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OlSwiADCZEl^ LUB DOKUMENTOw SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl? 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 in.3) - in.6)

—W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca

przekaZe Zamawiajqcemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynaleinoSci albo braku przynaleZnodci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w

art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku przynaleZno&i do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moZe zlozyc wraz z oiwiadczeniem dokumenty

b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^ania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie

zambwienia. Por. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajbw dokumentow (...).

Wz6r oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ. —Dodatkowe informacje: —Wykonawca, ktbry powoluje si? na zasoby innych

podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby,

warunku udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oiwiadczeniu, o ktdrym mowa powyZej (por. art. 25a ust.3 pkt 2

pzp). —Kwesti? Wykonawc6w wspblnie ubiegajqcych si? o udzielenie zam6wienia reguluje SIWZ.

SEKCJAIV: PROCEDURA

(C''
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rv.i) opis

IV.l.l) Tryb ndzielenia zamdwienia; Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy zqda wniesienia wadium:

Tak

Infonnacja na temat wadium

1 .Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy i^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 2.000,00 ziotych (stownie: dwa tysiqce

00/100 zlotych). 2.Wykonawca moze wnieic wadium w jednej lub kilku nastfpuj^cych fonnach: l)pieniqdzu, 2)por?czeniach bankowych lub

por^czeniach spdidzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym, ie por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym, 3)gwarancjach

bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)por?czemach udzielanych pizez 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. S.Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek

bankowy wskazany ponizej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewdw mifdzynarodowych podaje si?:

SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial wKatowicach, ul. Podchor^zych 1,40-043 Katowice. 4.W

przypadku wnoszenia wadium w formic irmcj nit picni?^na, Wykonawca obowi^any jest zloZyc dokumcnt - wadium w kasic Sl^skicgo OW NFZ

w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410. Trcsd takicgo dokumcntu nic moie warunkowac wyplaccnia kwoty wadium

Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przcz wystawc? dokumcntu. Dokumcnt w swcj trcici winicn uwzgl?dniac postanowicnia

art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokumcnt swojq wainoici^ musi obejmowac okrcs odpowiadajqcy tcrminowi zwiqzania ofert^ (30 dni). Bicg tcgo

tcrminu rozpoczyna si? wraz z uplywcm tcrminu skladania ofcrt (art. 85 ust. 5 pzp). Picrwszym dniem zwiqzania ofcrtq b?dzic zatcm dzich, w

ktorym uplywa tcrmin skladania ofcrt. Wadium winno mice charaktcr bczwatunkowy i nicodwolalny. 5.Wykonawca wnosi wadium przcd uplywcm

tcrminu skladania ofcrt (art. 45 ust. 3 pzp). Przcz wnicsicnic wadium rozumic si? zlozcnic dokumcntu w kasic Sl^skicgo OW NFZ, wplyw

^rodkow picni?Znych na podany wyzcj rachunck bankowy, przcd uplywcm tcrminu skladania ofcrt, o ktdrym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot

wadium nast^pi zgodnic z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp. 6.Zamawiaj^cy zobowi^any Jest odrzucid ofcrt?, jcZcli wadium nic zostalo

wnicsione lub zostalo wnicsionc w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zamdwienia;

Nic

NaleZy podac informacje na tcmat udzielania zaliczck:

IV.1.4) Wymaga si? ziozenia ofcrt w postaci kataIog6w elektronicznych iub dolqczenia do ofcrt katalogdw eiektronicznycb:

Nic

Dopuszcza si? zloZcnic ofcrt w postaci katalogow clcktronicznych lub dol^czcnia do ofcrt katalogbw elektronicznych:

Nic

Informacje dodatkowc:

IV.1.5.) Wymaga si? zioienia ofcrty wariantowej:

Nic

Dopuszcza si? zlozcnic ofcrty wariantowej

Nic N

Zlozcnic ofcrty wariantowej dopuszcza si? tylko z jcdnoczesnym zlozcnicm ofcrty zasadniczcj:

rv.1.6) Przewidywana iiczba wykonawefiw, ktdrzy zostanq zaproszeni do udzialu w post?powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogioszeniem, dialog konkurettcyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Krytcria selckcji wykonawcdw:

rV.1.7) Informacje na temat nmowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw:

Umowa ramowa b?dzic zawarta:

Czy p^cwiduje si? ograniczcnic liczby uczcstnikow umowy ramowej:

https://bzp.uzi3.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=02c78c9d-754e-4565-906f-2f38940f64... 01.09.2017
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Przewidziana maksymalna liczba uczestnikbw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony intemetowej, na ktdrej bfdq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe;

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

Przewiduje si? pobranie ze zioionych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do sporz^dzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

IV.l.S) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, pnetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Naleiy podad adres strony intemetowej, na ktdrej aukcja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazad elementy, ktdrych warto^cl b?dq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si? ograniezenia co do przedstawionych wartoici, wynikaj^ce z opisu przedmiotu zamdwienia:

Naleiy podad, ktdre informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:

Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d^ waranki, najakich wykonawcy b?d4mogli licytowac (minimalne

wysokoici post^pieii):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^an i specyfikacji technicznych w zakresie pdqczen:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktdrzy nie ztoiyli nowych post^pieii, zostanq zakwalifikowani do nast?pnego etapu:

Wamnki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

rV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Krytcria oceny ofert:

IV.2.2) Krytcria

Kryteria Znaczenie

cena 100,00

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

Tak

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

rV,3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktdre musz^ spelniad wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeZenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji

CJE
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Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w eelu ograniczenia liczby ofert:

Nale±y podad informacje na teniat etapdw negocjacji (w tym liczb? etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konknrencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajqcego lub infonnaeja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosoi nagrdd dla wykonawcdw, ktdrzy podczas dialogu konknrencyjnego przedstawili rozwi^zania stanowiqce podstaw? do

sktadania ofert, jeZeli zamawiaj^cy przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram post?powania:

Podziat dialogu na etapy w eelu ograniczenia liczby rozwi^an;

Nale^ podad informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

rV,3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujqoe minimalne wymagania, ktdrym muszq odpowiadad wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w eelu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia:

Informacje dodatkowe:

rV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na ktdrej b^dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na ktdrej jest dost?pny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektronieznej:

Wymagania dotyczqce rejestraeji i identyfikacji wykonawedw w licytacji elektronieznej, w tym wymagania teehniczne urz^dzen informatyeznyeh:

Sposdb post?powania w toku licytacji elektronieznej, w tym okreslenie minimalnyeh wysoko^ei postqpien:

Informacje o liezbie etapdw licytacji elektronieznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawey, ktdrzy nie zloJyli nowych post^pien, zostanq zakwalifikowani do nast?pnego etapu:

Termin skladania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronieznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronieznej:

Termin i wanmki zamkni?cia licytacji elektronieznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do treici zavvieranej umowy w sprawie zamdwienia publieznego, albo ogdlne warunki

umowy, albo wzdr umowy:

Wymagania dotyezqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si? istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawey:

\J
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Tak

Nale:sy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy bqd^ zrezygnowac z podwykonawcy wskazanego w ofercie

Wykonawcy 2lo:zonej w zamdwieniu nr 20/pn/2017. Zmiana b^dz rezygnacja winna nastqpic w drodze pisemnego aneksu do umowy. Jeieli zmiana

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okre^lonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu (warunku dotyczqcego zdolno^ci zawodowych),

Wykonawca jest obowiqzany wykaza6 Zamawiaj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunek w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktbrego zasoby Wykonawca powolywat si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia nr

20/pn/2017. Jezeli zmiana polega na wprowadzeniu do realizacji umowy podwykonawcy, podczas, gdy w ofercie Wykonawca nie deklarowal

korzystania z podwykonawcy, do dokonania zmiany wystarczy zawarcie pisemnego aneksu do umowy. 2) Ewentualna zmiana os6b lub danych

teleadresowych wskazanych w par.2 ust.5 i ust.6 umowy dla swojej skuteczno^ci b?dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia

skierowanego do drugiej Strony umowy. 3) 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 calkowite netto umowy (ust.l) oraz ceny (wartosci) netto

podane w zalqczniku nr 1 do umowy, zostan^ obnizone w taki spos6b, aby po doliczeniu aktualnie obowi^ujqcej stawki podatku VAT, wynagrodzenie

calkowite brutto umowy (ust. 1) nie przekroczylo ceny oferty zlo^ionej przez Wykonawc? w zamdwieniu nr 20/pn/2017, tj zl brutto. W

przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (ust. 1, zal^cznik nr 1 do umowy) zostanie doliczony

podatek VAT w obowi^uj^cej (nizszej) wysoko^ci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy

zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy. 4) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy

zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o ktdiych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi

zosta6 dokonana z zachowaniem ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia

Wykonawca obowiqzany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i

potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos6b udost?pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

^rodki stuz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

rV.6,2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post?powaniu;

Data: 2017-09-18, godzina: 11:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskdw, ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamdwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

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

>j?zyk polski

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

IV.6.4) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania Srodkdw pochodz^cych z budzetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodkdw z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), ktdre miaty byd przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub cz?Sci zamdwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia^ jezeli ̂ rodki slu^^ce sfinansowaniu zamdwien na badania

naukowe lub prace rozwojowe, ktdre zamawiajqcy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie caloSci lub cz?Sci zamdwienia, nie zostaly mu

przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZE^CIOWYCH
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