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Ogtoszenie o zamowieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instvtucja zamawiajc^ca

1.1) Nazwa i adresy

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13

Katowice

40-844

Poiska

Osoba do kontaktow: adres j.w.

Tel.: +48 327351637

E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

Faks: +48 327351636

Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

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

1.2) Wspolne zamowienie

1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost^p do dokumentow zamowienia mozna uzyskac bezpfathie pod
adresem: www.nfz-katowice.pl

Wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem podanym powyzej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziafu w post^powaniu nalezy przesylac na nast^puj^cy adres:
Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

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

Katowice

40-844

Poiska

Osoba do kontaktow: Mariusz Paftyka

Tel.: +48 327351547

E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

Faks: +48 327351636

Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

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

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj^cej

Podmiot prawa publicznego

1.5) Gtowny przedmiot dziatalnosci

Inna dziafalnosc: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkosc lub zakres zamowienia

II.1.1) Nazwa:
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Rozbudowa infrastruktury do skladowania danych

Numer referencyjny: 21/pn/2017

11.1.2) Glowny Rod CPV

30233141

11.1.3) Rodzaj zamowienia

Dostawy

11.1.4) Krotki opis:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z wdrozeniem elementow do przebudowy infrastruktury

do skladowania danych Sl^kiego Oddziatu Wojewodzkiego NFZ, zgodhie z zasadarrii Okreslonymi w SIWZ,

w tym zgodnie z formularzarhi opis przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw? wraz z wdrozeniem nastppuj^cych elementow;

11.1.5) Szacunkowa catkowita wartosc

11.1.6) Informacje o cz^sciach

To zamdwienie podzielone jest na cz^sci: nie

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

11.2.2) Dodatkowy Rod lub kody CPV

11.2.3) Miejsce swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL22A

Glowne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katowice

11.2.4) Opis zamowienia;

Zamowienie podzielono na dwa elementy:

1)zam6wienie gwarantowane

2) opcje, ktore zostanq zakupione w zaieznosci od decyzji zamawiaj^cego

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z wdrozeniem elementow do przebudowy infrastruktury

do skladowania danych Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ, zgodhie z zasadami okreslonymi w SIWZ,

w tym zgodnie z formularzami opis przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw? wraz z wdrozeniem nast^puj^cych elementow:

1. Macierz dyskowa -1 szt. - zamowienie gwarantowane

2. Dysk NL-SAS - 24 szt. - opcja (dysk jest dyskiem tego samego producenta a takze charakteryzuje si?
identycznymi parametrami, co dysk oferowany w ramach pkt 1 - Macierz dyskowa).

3. Dysk SSD - 8 szt. - opcja (dysk jest dyskiem tego samego producenta a takze charakteryzuje si?
identycznymi parametrami,

CO dysk oferowany w ramach pkt 1- Macierz dyskowa).

11.2.5) Kryterla udzielenia zamowienia

Kryteria okreslone ponizej

Kryterium jakosci - Nazwa: Dlugosc okresu gwarancji (w tym wSparcia serwisowego) oraz r?kojrni za wady /
Waga: 8%

Kryterium jakosci - Nazwa: Zgfoszenia serwisowe i naprawy / Waga: 5%

Kryterium jakosci - Nazwa: Parametry techniczne (zaiecane, nieobligatoryjne) / Waga: 5%

Kryterium jakosci - Nazwa: Kryterium skalowalnosci i mozliwosci rozbudowy / Waga: 12%

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena/ Waga: 70%
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11.2.6) Szacunkowawartosc

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

Okres w dniach: 45,

Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza si? sWadanie ofert wariantowych: nie

11.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Dysk NL-SAS - 24 szt. - opcja (dysk jest dyskiem tego samego producenta a takze charakteryzuje Si?
identycznymi parametrami, co dysk oferowany w ramach zamowienia gwarantowanego - Macierz dyskowa).
Dysk SSD - 8 szt. - opcja (dysk jest dyskiem tego samego producenta a takze charakteryzuje si? identycznymi

parametrami,

CO dysk oferowany w ramach zamowienia gwarantowanego - Macierz dyskowa).

11.2.12) informacje na temat katalogow elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

11.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnvm. ekonomlcznvm. finansowym i technicznvm

lll.l) Warunki udziatu

111.1.1) Zdolnosc do prowadzenia dziatalnosci zawodowej, w tym wymogi zwiqzane z wpisem do fejestru

zawodowego lub handlowego

111.1.2) Sytuacja ekonomlczna i finansowa

111.1.3) Zdolnosc techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krotki opis kryteriow kwalifikacji:

W celu wykazania spelnienia warunku udziatu w post?powaniu dotyczg;cego zdolnosci zawodowej (posiadania

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

warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI

pkt 3 litd i lit.e SIWZ.

W przypadku niniejszego zamowienia, ktorego wartosc przekracza kwot? 135 000 euro, oswiadczenie, o ktorym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sktada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Wykonawca winien spetnic warunek dotyczqcy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)

polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, albo w przypadku swiadczeri okresowych lub ci^gtych wykonywaniu,

w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest

krotszy - w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy wykonanej lub wykonywanej.

Przez wykonan^ dostaw? nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu macierzy wraz z jej

wdrozeniem,

o wartosci nie mniejszej niz 180 000,00 ztotych brutto, ktorego realizacja zostata zakonczona (umowa zostata

zrealizowana).

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

realizowana) polegaj^ce na dostarczeniu macierzy wraz z jej wdrozeniem, ktorego pewna cz?sc o wartosci

nie mniejszej niz 180 000,00 ztotych brutto, zostata juz zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyt^cznie

swiadczeh okresowych lub ci^gtych. Jezeli Wykonawca powota si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej
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swiadczenie okresowe lub ci^gte, w przypadku w^tpliwosci na z^danie Zamawiaj^cego zobowi^any b^dzie
wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia).
Wykaz dostaw wykonanych - a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywanych -
Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz za^czeniem dowodow okreslaj^cych, czy te
dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa powyzej,
s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byty wykonywane,
a w przypadku swiadczeri okresowych lub ci^glych sg. wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie WykonawCy;
w przypadku swiadczeri okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty
potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem
terminu skladania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:
Przez wykonan^ dostaw? nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu macierzy wraz z jej
wdrozeniem,

0 Wartosci nie mniejszej niz 180 000,00 ztotych brutto, ktorego realizacja zostala zakoiiczona (umowa zostata
zrealizowana).

Pod poj?ciem wykonywana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b?d^ce w trakcie reaiizacji (umowa jest nadal
reaiizowana) poiegaj^ce na dostarczeniu macierzy wraz z jej wdrozeniem, ktorego pewna cz?sc o wartosci
nie mniejszej niz 180 000,00 ztotych brutto, zostala juz zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyl^cznie
swiadczeri okresowych lub ci^glych. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowiqcej
swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwosci na z^danie Zamawiaj^cego zobowi^any b?dzie
wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia).

III.1.5) Informacje o zamowlenlach zastrzezonych

III.2) Warunki dotyczqce zamowienia

111.2.2) Warunki reaiizacji umowy:

Opisano szczegolowo we wzorze umowy, stanowi^cym zal^cznik do SiWZ.

111.2.3) Informacje na temat pracownikow odpowiedzialnych za wykonanie zamowienia

Sekcja IV: Procedura

IV. 1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwi^an lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

iV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowien rz^dowych (GPA)
Zamowienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamowien rz^dowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

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

IV.2.2) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu
Data: 16/11/2017

Czas iokainy: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wyslania zaproszeh do skladania ofert lub do udziatu wybranym kandydatom
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IV.2.4) J^zyki, vii ktorych rhozna sporz^dzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Polski

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

Okres w miesi^cach: 2 (od ustalonej daty sktadania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 16/11/2017

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

Sl^ski Oddziat Wojewodzki NFZ,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj 206, II pi?tro.

Sekcja VI: Ihformacje uzupefniajc^ce

VI.1) Informacje o powtarzajqcym si? charakterze zamowienia
Jest to zamdwienie o charakterze powtarzaj^cym si?: nie

Vi.2) Informacje na temat procesow elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Termin zwi^ania oferty okreslony w pkt IV.2.6) nalezy rozumiec zgodnie z art. 85 ust.l pkt pzp jako 60 dni od
uplywu terminu skladania ofert.VI. Wykaz oswiadczeh lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow
udzialu w post?powaniu

oraz brak podstaw wykiuczenia

1.Do oferty Wykonawca dolqcza: l)aktualne na dzieh skladania oferty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
ust.l pkt 1 pzp, tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w
zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadaniawymaganego doswiadczenia).
W przypadku niniejszego zamowienia, oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca
sklada w formie jednolitego dbkumentu (JEDZ).

Informacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Uwagal Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykiuczenia (art. 24 ust.l pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si?
na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada takze jednoiite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych
podmiotow (por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).Wzdr jednolitego dokumentu - JEDZ zal^czono do SIWZ.

Uwagal Wsz?dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o „jednolitym dokumencie", „Jednolitym Europejskim
Dokumencie Zamowienia" aibo „JEDZ", nalezy przez to rozumied dokument sporz^dzony zgodnie ze wzorem

standardowego formularza okreslonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

2) zobowiqzanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu -
patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

2.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp,
Wykonawca przekaze Zamawiaj?cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci aibo braku przynaleznosci

do tej samej grupy kapitalowej.

3.Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,

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

oswiadczeh i dokumentow:

- w celu potwierdzenia braku podstaw do wykiuczenia:
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a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 13,14 i 21 pzp
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uptywem terminu sWadania ofert, z tym, ze inforrtiacja z KRK w
zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 21 pzp dotyczy wyt^cznie podmiotu zbiorowego;

b)oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s^du lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaieganiu z uiszczaniem podatkow, opiat lub skladek na ubezpleczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania taklego wyroku lub decyzji - dokumentow po^lerdzaj^cych dokonanle
platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnyml odsetkami lub grzywnami lub zawarcle wl^^cego porozumlenia
w sprawie splat tych naleznosci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

c)oswladcZenla Wykonawcy o braku orzeczenia,wobec nlego tytulem srodka zapoblegawczego zakazu
ubiegania si? o zamowlenia publlcZne (dotyczy art. 24 ust.l pkt 22 pzp); Jezell Wykonawca powotuje si? na
zasoby Innych podmlotow, przedstawla dokumenty oraz oswiadczenia v\ymlenlone pod lit. od a do c dotyczqce
rownlez tego podmiotu.- w celu potwierdzenia spelnlania warunkow udzlatu w post?powanlu: d)formu!arz wykaz
dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresle ostatnlch trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania
ofert - a jezell okres prowadzenia dzlalalnosci jest krotszy - w tym okresle, wraz z podanlem Ich wartosci,
przedmlotu, dat wykonania I podmlotow, na rzecz ktdrych dostawy zostaty wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2
SIWZ) oraz zal^czenlem; e) dowodow okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zostaty wykonane nalezycle.

VI.4) Procedury odwolawcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze

Krajowa Izba Odwotawcza

ul. Post?pu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolanla@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

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

Vl.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Sktadanie odwolan

Doktadne Informacje na temat termlndw skladania odwolan:

Zasady zwl^ane ze skladanlem odwolan okresia Dzlal VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowlen

publlcznych (w skrocle: pzp).

1. Odwolanle wnosi si? w termlnle 10 dni od dnIa przeslania Informacjl o czynnosci zamawlaj^cego stanowl^cej
podstaw? jego wnleslenia - jezell zostaty przeslane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanle drugle pzp albo
w termlnle 15 dnI - jezell zostaty przeslane w Inny sposdb - w przypadku gdy wartosc zamowlenia jest rdwna lub
przekracza kwoty okreslone w przeplsach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;

2. Odwolanle wobec tresci ogloszenia o zamdwienlu, a jezell post?powanle jest prowadzone w tryble przetargu
nieogranlczonego, takze wobec postanowlen specyflkacjl Istotnych warunkow zamowlenia, wnosI si? w

termlnlelO dnI od dnIa publlkacjl ogloszenia w Dzlenniku Urz?dowym Unll Europejsklej lub zamleszczenia
specyflkacjl Istotnych warunkow zamowlenia na stronle Internetowej - jezell wartosc zamowlenia jest rdwna lub
przekracza kwoty okreslone w przeplsach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;

3. Odwolanle wobec czynnosci Innych nIz okreslone w art. 182 ust. 11 2 wnosI si? w przypadku zarndwlen,

ktdrych wartosc jest rdwna lub przekracza kwoty okreslone w przeplsach wydanych na podstawie art. 11 ust.8

pzp - w termlnle 10 dnI od dnIa, w ktdrym powzl?to lub przy zachowanlu nalezytej starannosci mozna bylo

powzl^c wladomosc o okollcznosclach stanowl^cych podstaw? jego wnleslenia.

6^
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5. W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamowieniu lub postanowien specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia zamawiaj^cy moze przedtuzyc termin skJadania ofert lub termin sktadania
wnioskow.

6. W przypadku wniesienia odwoiania po upiywie terrninu skiadania ofert bieg terrninu zwi^ania ofert^ uiega
zawieszeniu do czasu ogioszenia przez izb? orzeczenia.

Vi.4.4) Zrodlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat sktadania odwolan
Urzqd Zamowien Pubiicznych

ui. Post^pu 17a

Warszawa

02-676

Poiska

Tel.: +48 224587701

E-maii: uzp@uzp.gov.pi

Faks: +48 224587700

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

Vi.5) Data wyslanla ninlejszego ogtoszenia: Q0 10 2017

Sl^skiegoOddziatu ...
Narodowego Fionduszu Zdro'

ZAST^PCADYRi
DS. ekonomiczno-f:

EwaKflm

Katowicaoh
'Of
iOWYCH

raOWNV SPBC.irtLiSfAds.Zam6wie.;iPuiJ.cz^^^^^
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