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Narodowy Fimdusz Zdrowia, Sl^ki Oddziai Wojewodzki: ZAKUP KOMPUTEROW
PRZENOSNYCH WRAZ Z OSPRZ^TEM
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczaniie ogtdsZeniai: Zamieszczanie dbowi^zkowe
Ogldszenie ddtycZy: Zampwienia publiczrtego
Zamowiefiie dotycz^ prdjektll lub prdgraiuu w$p61finansdwabegd Ze srddkotv Unii
Etfrdpejskiej

Nie

Nazwa prdjektu lub prdgramu
O ZaMdwienie ittdg^ ubiegac sif wyl^cZiiie Zaklady pracy chrdnidUdj draz wykdnawcy, ktorych
dzialaliidsc,vlub dziablnosdich Vtyddri^bnidn^ dfganizacyjnie jedndstek, ktore b^d^
f ealizowaJy zaindwieniej pbejmuje spdteczn^ i Zawdddw^ integfacj? osob bfd^cych czlonkanii
grup spolecZnid margiiializd>yattych

Nie '

Nalezy ppdac minimalny procentowy wSkazmk zatfudnienia osob nalez^cych do jednej lub wipcej
kategorii, o ktPrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob Zatrudnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postijpdwaiiie przeprdwadza centralny zainawiaj^cy
Nie '

Pdst^pdwanie piy;eprdwadza pddmiot, ktoremu zamawiajqdy powierzyl/pdwterzyli
przeprowadzenie pdst^pdWania

Nie

Infdrniiacje ua temat podniidtu ktofetiiu zaniawiaj^cy pdtvieriyl/pdwlerzyli prdwadzenie
pdst^pdwania:
Post^powanie jest prZeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^cych

Nie ■

Jezeli tak, nalezy wyrnieiiic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ poStppowabie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe numery iderityfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z
dally mi do kOntaktoW:

Pdstppowanie jest prZeprowadZane wspolnie z zamawiaj%cymi z innych panstw
czlonkdwskieh Uiiil Eurdpejskiej

Nie

W przypadkil pi^eprdwadzania postppdwania wspolnie Z zamawiaj^cymi Z innych panstw
czlonkdwskieh Unii Eurdpdjskiej - inaj^ce zastosoWanie krajowe prawo zamowidn
piibliczriych:
Inforhiacje dodatkowe:
1.1) NAZWA I AURES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^Ski Oddzial Wojewpdzki, krajowy
numer ideiityfikacyjny 1544738200030, ul. ml. Kossutha 13 ,40844 Katowice, Woj. sl^skie,
pahstwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfZ'-katowice.pl, faks
327 351 636.

Adres stroiiy mternetowej (URL): WWW.nfz^katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres stroby intemetowej pod ktoryrn rnozna uzyskac dostpp do narzpdzi i urz^dzen lub
foibiatPw plikow, ktore bie s^ ogolnie dostppbe

•  ̂) JRODZAJ ZAMAWlAJjfVCEGO: Podmiot prawa publicznego
L3y WSP6LNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (/eze/i

Podzial obowiqzkow mipdzy zamaWiaj^cymi w przypadku wspolncgp przeprowadzabia
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post^ppwania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postppowania z
Zamawiaj^cymi z infiych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych jest
odpowiedzialriy za przeprowadzenie postppowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postppowania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zanlPwienie bpdzie udzielane przez
kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostalych zamawiaj^cych):

1.4) KOMUNIKACJA:
Niedgfaiiiczony, pelny i bezposredni dost^p do dokunientow Z pdstfpdwania mozna uzyskac
pod adresem (URL)

Tak

http://vmw.nfz-katOwice.p1/neWs/gfOup/16/o-nas/zaniowienia/przetai:gi

Adifes stfony iOtfefnetOWejj ha ktdrej zamiesZczona specyiikhOja istothycb wafuhkow
zamowiehia

Tak

http://wwW.Hfz-'katowice.pl/hews/group/l 6/o-nas/zamowienia/pfzetafgi

DOstfp do dOkhihehtOW z pOstfpOWahia jest ograhicZony - wi^cej mformacji mOzha uZyskad
pod adresehi
' Nie I

1

Ofefty iub Wnioski o dopusZczehie do udzialu w post^powahiu nale;^ pfzesylac: i
Elektrohiczhie i

Nie i
adres

Nie :
!
j

DopuszczOhe jest pfzeslanie ofert lub wnioskow o dopusZczehie do udzialu w
postfpowaniu w ihhy spbsob:
Nie ' I
Inny sposob: :
Nie ' !

Wymagaue jest pfzeslahie ofert lub whioskoW o dopusZczehie do udzialu w post^pOwaniu
w ihhy sposob:
Tak ,

Inny sposob: j
w fofttiie pisettinej i
Adres: |
Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia xil. Kossutha 13,40-844 !
Katowice, pokoj 208A (II pipho)

Komuhikacja elektfonicZha wymaga korzystania z narzfdzi i urz^dzeh lub fprmatow
plikow, ktore nie s^ ogolnie dostfpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostpp do tych narzpdzi mozha uzyskac pod
adresem: (URL)
Nie

SEKCJAII: PRZEDMOT ZAM6wIENIA
•  ■ I

'  j

ILI) Nazwa uadaha zamoWiehiu pi-zez zauiawiaj^cego: ZAKUP K0MPUTER6w I
PRZMoiTYUH WRAZ Z OSPR^ I
NUiher referehCyjuy : 29/pn/2pl 8 I

^  Prtsed wszcz^ciehi ppst(|powahia o udMelehie zaihowiehia pfZepfOwadzOho dialog '
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techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zalliowienia: Dostawy
11.3) Iiifofniacja o mdzliiyosci sldadania dfert czigscidwych
ZamowieMe podzielorie jest ha czi^sci:

Nie

Oferty lub whidski o dopUszczdiiie do udziahi w post^powahiil mozna skladac w
ddniesiehiu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie pratvo do udzielehia ti^cznie nastfpuj^cych cZ^sci lub grup
cz^sci:

Maksyihalna liczba cz^sd zamotvienia, na ktofe moze zostac udzielOne zauidwienie jednemu
wykonawcy:

11.4) Krdtki Opis pfzedmidtU zaiUowieuia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilOsc dostaw, usiiig lub
robot budowlanych lub okreslenie zapOtrzebowania i wymagan) slw przypadku partnerstwa |
innowacyjndgd - Okresleiiie zapotirzebOwania na innowacyjny pfddukt, uslUgig lub rdboty
budowlane: Przedffiioteih zamowiehia jest dostawa komputerow przehoshych wraz Z osprz^tem
dla Sl^skiego Oddziahl Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdfowia, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zarnowienia i wzorem
umowy. Przedmiot zarnowienia obejniuje dostaw?: 1) Komputer przehosny - 15 szt. 2) Monitor
komputerowy - 10 szt. 3) Modul panii?ci RAM - 5 szt. Wykohawca winien zaoferowac 36- |
rhiesi?czna gwarancj? oraz r?kojnii? za wady ha warunkach Okreslohych w SIWZ, w tyih we ;
wzorze umowy i formularzu opis przedmiotu zamowiehia. Bieg okresu gwarancji oraz r?kojmi za
wady liczony b?dzie od dnia podpisahia protokohi odbioru j akosciowego. 1

i

n.5) Gldwny kod CPV: 30213100-6 !
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV

30231300-0

30237410-6

30237460-1

30237270-2

30236110-6

11.6) Calkowita wartdsc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje ififormacje o wartosci
zamdwienia):
Wartosc bez VAT:

Waluta:

3zl0

(w przypadku Urnow ramowych lub dynatnicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita
maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramoWej lub dynamicznego
systemu Zakupdw)

11.7) Czy pfzewiduje si? udzielenie Zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 617 lub
w art. 134 Ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedihiotu,: wielkosci lub zakresu oraz waruhkdwnajakichzdstan^udzieldne
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zamowienia, o ktoiych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w ktoiym realizowane bf dzie zailiowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ratnowa lub okres, na ktdry zostal ustanowiony dynamiezny system zakupow:
miesiacach: lub dniach:
lub

data rozpoczfcia: zakdiuczenla: 2018-12-31

M.9) InfOrmacje dddatkowe: 1. Teniiin wykonania zatnowiehia: a) dostawa przcdmiotu
zamowienia winPa nastapiic W terttiinie do 31.12.2018 r. b) licencje (licencje na oprogramowanie
komputerowe) dostarczone W ramach niniejszego zamowienia winny zdstac udzielone na czas
nieokreslony. Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot zamowienia jest finansowany ze srodkow
inwestycyjnyfch roku 2018, ZamawiaJacy zastrzega, iz w przypadku opdMenia w dostawie
sprz^tu w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §2 ust.l wzoru umowy, tj. przekraczaJacego ■
dat? 21.01.2019 r., ZamawiaJacy b^dzie mogl skorzystac z prawa do odstapienia albo do j
rozwiazania umowy. 2. Miejsce wykonania zamowienia (miejsce dostayw): ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. '
FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POSTl^POWANIU
IlLl.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnoici
zawodowej, 0 lie wynika to z odr^bnych przepisow
Okreslenie warunkow: '

Infoimacje dodatkowe !
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczua
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnosc technicztta lub zawodowa
Okreslenie warunkow: |
ZamawiaJacy wymaga od Wykdnawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziahi w post^powaniu imion i nazwisk osob wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamowienia Wraz z informacJa o kWalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe: KWestie dotyczace Wykonawcow Wspobiie ubiegajacych si^ o
udzielenie zamowienia reguluje SIWZ

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
IIL2.2) ZamawiaJacy przewiduje wykluczenie wykonawey na podstawie aft. 24 ust. 5

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKaLADANYCH PRZEZ WYKONAWCJ^ W CELU
WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZEMU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZlAEU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJl

OsWiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu W
post^powaniu
Tak

^  OSWiadczenie o spelnianiu,kryteripW selekeji
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Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKtMENTOW, SIQLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCJ? w postepowaniu NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWYPZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAVSTAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

111.5.2) W ZAi^SIE mYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PliZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIUNA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP

Opisy - spccyfikacjc tcchniczne: 1) Opis - specyfikacja tcchniczna oferowanego komputera
przenosnego (dot. pkt 1 fonnularza opis przedmiotu zamowienia) ze wskazaniem nazwy
produccnta oraz nazwy modclu oferowanego komputera przenosnego; 2) Opis - specyfikacja
tcchniczna oferowanego monitora komputerowcgo (dot. pkt 2 formularza opis przedmiotu
zamowienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy mpdelu oferowanego monitora; 3)
Opis - specyfikacja techmczna oferowanego modulu pamipci RAM (dot. pkt 3 formularza opis
przedmiotu zamowdenia) ze wskazaniem nazwy produccnta oraz nazwy modelu oferowanego
modulu pami^ci RAM.

Dokumenty lub
oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu w sprawie dokumentow, skladane s^ w
oryginale lub kopii posv^adczonej za zgodnosc z oryginalem, przy czym poswiadczeme za
zgodnosc z oryginalem nast^puje przez opatrzenie kopii dokumenfu lub kopii osWiadczenia,
sporzgdzonych w postaci papicrowej, wlasnor^cznym podpisem.

IH.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - HI.6)
Wykonawca w terminic 3 dni od dnia zamicszczenia na stronie intcrnetowcj Zamawiaj ̂ccgo
(www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaze
Zamawiaj ̂cemu oswiadczenie o przynalemosci lub braku przynalemosci do tej samej grupy
kapitalowej, 0 ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. Wraz ze zlozcniem ww. osWiadczema,
Wykonawca mozc przedstawic dowody, ze powi^zania z innym Wykonawcq. nic prowadz^ do
zaklocenia konkurcncji w post^powaniu o udzielcme zamowicma. Wzor oswiadczenia - grupa
kapitalowa zal^czono do SIWZ.

SEKCJAIV: PROCEDURA

IV.l) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielcnia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zamawiaj^cy z^da wniesicnia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 5 pzp Zamawiaj ̂cy z^da od Wykonawcy wmesiema
wadium w wysokosci: 2 000,00 zl (slownie: dwa tysi^ce 00/100 zlotych). 2. Wykonawca moze
wniesc wadium w jedncj lub kilku nast^puj^cych formach: 1) pieniijdzu, 2) por^czeniach
bankowych lub por^czcniach spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym, ze
porQczenie kasy jest zawszc por?czcniem pieni^znym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpicczcniowych, 5) por^czeniach udziclanych przcz podmioty, o ktdrych
mowa W art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dma 09.11.2000 r. o utworzcniu Polskiej Agcncji
Rozwoju Przedsi^biOrczosci. 3. Wadium wnoszone w picni^dzu nalezy wplacic przclcwem na
raGhunek bankowyWskazany ponizej: BGKo/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420
0002. Na potrzeby przelCwow mi?dzynarodOwych podajc si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz

0-1
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adfes banku: Bank Gospbdarstwa Krajowegd Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1,
40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni^aia,
Wykonawca obowi^zany jest ziozyc dokument - wadiuin w kasie Sl^skiego OW NFZ w
Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumentu nie moze
warunkowac wyplacenia kWoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania
wyplaty przez WystaWc? dokumentu. Dokunaent w swej tresci winien uwzgl^dniac
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 p;^. Dokument swoj^ Wa^osci^ musi obejmoWac
okres odpowiadaj^cy terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si?
wraz 7. uplywem termiUu sMadania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszyni dniem zwi^zania
ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktotym uplywa termin skladania ofert. Wadimn winno miec
charakter bezwarunkowy i nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi wadium pfzed uplywem
terminu skladania ofert (ait. 45 ust. 3 pzp). Przez Wniesienie Wadium rozuttiie si? zlozenie
dbkuffletttu w kasie Sl^Skiego OW NFZ, b^dz wplyw srodkbw pieni?;aiych na podany wyzej.
rachunek bankowy, przed uply wem terminu skladania ofert, o ktbrym mbwa w pkt XI ppkt 1
SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiaj^cy
zobowi^zany jest bdrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposbb nieprawidlbwy (art; 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Pfzewidilje si? udzieienie zaliczek iia poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nal?^ podac informacje na temat udzielania Z:aliczek:

IV.i.4) Wymaga si? ziozeiiia ofert w postaei katalogow elektrohicznych lub dqi^czenia do
ofert katalogbw eiektronifcziiiych:

■  ,Nie / _ ' , "
DbpUszcza si? zlb2enie ofert W postaci katalogbw elekfroniCznych lub dolqc^enia do ofert
katalbgow elektronicznych:

■Nie
Informacje dodatkowe:

IV. 1.5.) Wyinaga si? zlozenia oferty wariantowej:
Nie
DopuszCza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopusZcza si? tylko z jednoczesnym zlbzeniem oferty
zasadniczcj:

lVli6) Przewidywana liczba tvykonaWcow/ktorzy zostkn^ zaprbszeni do udzialii w
pbst?pbwailiu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurmcyjny, partnersWo
iiifiowacyjne)

Liczba wykonawcbw

Maksymalna liCzba wykonawcbw
Kryteria selekcji wykonawcbw:

IV.1.7) Inforuiaeje na temat uUiOwy rainOwej lub dynamicznego systemil zakupbw:
Umbwa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestmkbw umowy rambwej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestmkbw umowy ramowej:
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Iiiformacje dodatkoWe:

ZatHowienie obejmuje ustanowiehie dyfitamicznego systemu zakupow:

Adres stfoiiy inteirietowej, na ktpTej b^d^ zamieszczorie dbdatkoWe informacje dbtyczqce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramot;^ej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza Si? zioZenie ofert w
formie katalogow elektronicZnych:

Przewiduje si? pobrame ze zloZofiych katalogow elektromcziiych itijFormacji potfzebnych do ;
sporzgdzema ofert w famach riffiOwy tamo wej/dynamicznego systeriiu zakupow:

I\^1.8) Aukcja elektrpmczM
PrZewiflziaiiiie jest przeprowadZeiiie atikcji elektronicznej (przetarg riieograniczciny, przetarg
ogfaniczony negocjacje z ogloszeniem)
NaleZy podac adres stroiiy ihtemetowej, na ktorej aukeja b?dzie prowadzona:

Nalezy Wskazac elementy, ktoiych wartosci b?d% przedmiotem aukcjr elektfoiiiczuej:
Przewiduje si? ogtauiiczeiiia co do przedstawionych Wartoscij Wynikajqce z opisu
przedmiotu zamdWieiiia:

NaleZy podac, ktOre informacje zostang udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektfomcznej orazcjaki b?dzie terminicb udost?pniema:

Jaki jest przewidziany sposob pOst?powama w toku aukcji elektronicznej i jakie b?dg warunki, na

Informacje dotyCZ^ce wykorzystywanego Sprz?tu elektromcznego, rozwigZan i specyfikacji
techmcznyeh w zakresie pol^ezen:
Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji wykonawcOw w aiikcji elektromcznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i cZasie ich trwania:

Czas trwama:

Czy wykonawcy, ktorzy me zlozyli nowyeh postgpien, zostang Zakwalifikowam do nast?pnego
etapu:

WarUiiki zanikni?cia atikcji elektromcznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
rv.2j2) Kryteria
KryteriaZnaczeme

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosuwaiiie procedury^ o ktorej mowa w art. 24aa^^t' 1 ustawy Pzp (przetarg
meogramczony)
Tak

iy.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkureutyjny, partnerstwo innowacyjiie
IVi3;l) Informacje natemat negocjacjiz ogloszeniem
Mnimalne i^magania, ktore musZ^ speiniac wszystkie oferty:
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Przewidziaaejest zastrzezeriie prawa do Udzielenia zamowienia na ppdstavyie pfert wstpp|nych
,bez przeprowadzeiiia negocjacji
Przewidziaiiy jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia. liczby ofcrt:
-Nale^podaEc infoibiaejc na tematetappw negocjacji (wtym liczb? etapow):

Infonnacje dpdaijiPwe

I\^3.2) Infdfiflacje na tenaat dialogu kdhku^^
Qpis pdtfzeb i wynjagan zainawiaj^cegb lub informacja o sposobic ui^skania tcgo ppisu:

Infbntnacja p ̂ spkpsci nagfod dla tyykpnawcow, ktdr;^ podczas dialogU kPrikin j
pfzcdstawili tozyv standw^cc ppdstaw? dp sldadania pferty jeMi zainawiaj^cy przewiduje
nagrpdy: ' ' , . ■;' p

Wsti?pny hanndnograni pPst^pPwain i

Podziat dia.lPgu na etapy w celu Pgfaniczcnia liczby fozwi^zan: . i
Nalc:^ ppdac infomiacjc na.teniat ctappw dialogu:

Infofniacjc dodatkbwc:

Iy.3.3) inforimacje na teriiat partnerstwa innowatyjnegd
Elenienty Ppisupr^cdniiotu zanrdwicnia dcfiniuj^cc ttiinimalnc wymagania, ktoiym musz^
odppwiadac wszystkic ofcrfy:

Podziat negocjacji na etapy w celu pgraniczcniu liczby ofcrt podlegaj^cycll ncgocjacjoffippprzcz
zastospwanie k^etidw dcetiy ofcrt wskazanychw spccyfikacjj istbtnych warunkbw ̂ ambwicnia:

Informacj c dodatkowc: |

1^4) Licytacja feiektroniczna j
Adrcs strony intcrnctowcj, na ktorcj bpdzie prowadZona licytacja clektroniczna: ,
Adrcs strbny ititcrnctowcj, na Ictbrcj jest dostppny opis przcdmiotu zamowienia w licytacji j
clcktroniczriej: i
Wymagama dotycz^ce rejestracji i idciityfikacji wykbnawCdw w licytacji clektionicZttcj, w tym j

Sposob ppstppowania w toku licytacji ctcktrpnicznej, w tym okrcslcnic mininialnych ̂ sokosCi l
post^piCn: 1
InformaCjc b liczbie ctapbwiicytacji cleiktroniczncj i czasic icb trwania: |

Czas tfwania: i

Wykonawcy, ktdrZy nic ztozyli nowych post^icn, zbstan^ zakwalifikbwani db nast^pnego i

Tcnnin sktadania wnioskbw b dopuszczenic do udziatu w licytacji clektrbniczncj:
Data: gbdzina:
TcrminptwarCia licytacji clektronicznej:
Terfflin i wartinki zamkni^cia licytacji clektrbniczncj:

Istptne dla stron pbStanowienia, ktore zostan^ wpaowadzonc db tresci zawiCranej tflnbwy w
spra^e zambwiema publicznegp, afbp pgblnc warunki umbwy, albb wzbr Uttibvvy:
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umowy:

Inforinacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA tJMOWY
PraeMduje sii| istothe zmiany postandwien zawartej Uinowy w stdSunku do tlfesci dfer^, na
pddstawie ktordj dbkonailo wyboru Wykpltawcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter ziniaii draz warunki wprowadzeliia zmian:
1. Zatnawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez
Wykonawcp, najego pisemny wniosek, innego modelu spfzptutego samego producenta (tj.
odpowiednio komputera przenosnego, monitora lub moduhi pamipci RAM) niz model wskazany
w ofercie zlOzonej przez Wykonawep w zamowieniu nr 29/pn/2018, pod warunkiem l^cznego
spelnienia ponizszych przeslanek; a) inny model sprzptu tego samego produeenta bpdzie spelnial
wymogi opisane w zamowieniu nr 29/pn/2018, tj. nie bpdzie gors:^ od modelu wskazanego w
zal^cZniku nr 1 do umowy; b) cena za inny model sprzptu nie b^dzie wyzsza (tzn. moze bye
nizsza) od ceny za model wskazany w zal^czniku nr 1 do umowy; c) Wykonawca przedlo;^
Zamawiaj ̂cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta) sprz^tu
potwierdzaj^ce, iz model sprZptu wskazany w zal^czniku nr 1 do umowy nie jest mozliwy do
dostarczenia przez Wykonawcp. Zasady opisane powyzej znajd^ Odpowiednie zastosowanie w
przypadku zamiaru dostarczenia przez Wykonawcp innego modelu proeesora komputerowego
tego samego producenta niz model wynikaj^cy z oferty zlozonej w zamowieniu nr 29/pn/2018.
Zmiana, o ktorej mowa powyzej wyma:ga sporzgdzenia pisenmego aneksu do umowy
poprzedzoncgo pisemny zgod^ Zamawiaj ̂eego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu
wykonania umowy. 2. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany
podwykonawcy b^dz zrezygnowac z podwykonawey wskaZanego w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 29/pn/2018. Zmiana b^dz rezygnacja winna nastgpic w drodze pisenmego
aneksu do umowy. 3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji
niniejszej umowy, zmiana zostanie uwzgl^dniona w umowie. W przypadku zwi^kszenia stawki
podatku VAT, wynagrodzenie calkowite netto umowy, w tym takze wartosei netto podane w
zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie
obowi^uj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite brutto umowy nie przekroczylo
ceny oferty zlozonej przez Wykonawe? w zamowieniu nr 29/pn/20r8. W przypadku zmniejszenia
stawki podatku VAT, do wynagrodzCnia ealkowitego netto umowy, w tym takze do wartosei
netto podanych w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowiqzuj^eej
(nizszej) wysOkosci. 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 fomi, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznyeh. Zmiana
formy zabez;pieczenia musi zostac dokonana z ziaehowaniem ci^glosei zabezpieczienia i bez;
znmiejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca
obowigzany jest poinformowac Zamawiaj ̂eego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy .
zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy. 5. W przypadku, gdy
dotrzymanie przez Wykonawc? terminu Wskazanego w § 2 ust. 1 nie b^dzie mozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiaj^cego lub wskutek okolieznosci sily wyzszej (w rOzumieniu
przyj?tym w orzecznictwie), bieg terminu zostanie zawieszony do czasu ust^pienia przeszkody.
Okolieznosci zawieszenia terminu oraz jego kontynuaeji zostan^ potwierdzone przez Strony na
pismie stosownym aneksem do umowy. JeZeli okres zawieszenia przekroczy dat? 21.01.2018 r.,
Zamawiaj^cy b?dzie mogl odstqpic od umowy albo rozwi^zae umow? stosuj^e odpowiednio § 7.

—  Wzor umowy okresla okolieznosci odst^ienia b^dz rozwi^ania umowy

IV.6) EVFORMACJE ADMINISTRACYJNE

.IV.6.1) Sposob udbStfpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
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ISrodki sluzi^ce ochrbiiie infdfmacji d chafaktdrze pdufnym

IV.6.2) Ternlin sktadania dfert lub wnidskdw d dopuszczenid dd lidziatu w pdst^pdwaniu:
Data: 2018-12-04, godzina: 12:00i
Skrocenie tcrminu sldadainia vmioskoW, ze wzgl^du lia piln^ pdtrzeb? udzielenia zamdwienia
(przetarg nieograniczoiiy, pfZetarg ogfaniczony, negdcjacje z ogldszemefn):

^ Nie

Wskazac powddy:

J^zyk lub j^zyki, w jakich mog^ bye sporzi^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenic do udzialu w
post^pdwaniu :
> polski ;
IV.6j3) Tefifflm Zwi^zapia dfd^ do: okres w diiiach: 30 (Od Ostateczriego tetiilinU skfaHania [

IV.6i4) Przewiduje sif uniewaznienie pdstfpowania o tidzielenie zaiPdwienia, tv pPzypadku
niepfZyznaPia srddkow pdcbddz^cych z budzetb Unii Eurdpejskidj dfaz niepddldgaj^cych
zwrdtdwi sfddkow z pdiPdcy udzidlpnej przez paPstwa cZldnkdwsMe Eurdpejskiegd
PorozuPiiePia d Wdlnym Handlti (EFTA), ktore Piialy bye przezuaczone na sftnaPSowaiiie
caldsci lub cz^sci zamdwienia: Nie
IV.6.5) PraeWiduje si§ uniewaznienie pdst^pdwania d udzielenie zamdwiePia, jezeli sfddki
sluz%ce sfinansdwaPiu Zamdwien na badania naukdwe lub prace rdZWdjowfe^ ktdre
zamawiaj^cy zamiefzal pfzezPacZyc na sfLnaPsdWanie ealdsd lub cZfsci Zamdwiienia, nie
Zdstaly mu pfzyZnaPe Nie
IV.6.6) ipfdrmacje dddatkdwe:
WPiniejszym post^powauiP zgodnie Z wybofem Zanfiawiajqcego nie zostala dopuszczona
PiOzliwOsc skladaPia dokumehtdw lub oswiadczen, o ktoryeh moWa w rozporz^dzepip o
dokumentach, przy uzyeiu srOdkow konjunikacji elektfonieznej. ZaUiawiajacy nie dopuseil
rdwniez mozliwosci komuPikacji Zantawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyeiu srodkdw
koniunikacji elektronicznej w sposob okreslony w dziale I w rozdzMe 2a ustawy Z dnia
29.01 ;2004 r. Prawo zamdwien publieznych. Komunikacja z Wykonaweami - patrz pkt VII
SIWZ. ,

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYGH
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