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Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki; swiadczenie wsparcia technicznego dla
posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzen i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ushigi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zahiowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie mog^ ubiegac si^ wyl^cznie zaldady pracy chronionej oraz wykonawcy,ktorych
dzialalnosc,lub dzialalnosc ich wyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktore bfdq
realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczn^ i zawodow^ integracj^ osdb bfd^cych czlonkami
grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nalezy podac minimalny procentowy 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 zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki(w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postfpowanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy
Nie

Fost^powanie przeprowadza podmiot,ktdremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie posti^powania
Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postfpowania:

POst^powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^cych
Nie

Jezeli tak, nale^ wymienic zamawiaj^cych, ktdrzy wspolnie przeprowadzaj^post^powanie oraz
podac-adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wfaz z
danymi do kontaktow:

Postfpowanie jest przeprowadzane wspolnie zzamawiaj^cymiz innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postfpowania wspolnie zzamawiaj^cymiz innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej- maj^ce zastosowanie krajowe prawo zamowien
publicznych:
Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, krajowy
numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha 13 ,40844 Katowice, woj. sl^skie,
pahstwo Polska, tel.(032)7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl,faks
327351 636.

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

Adres strony intemetowej pod ktorym mo^a uzyskac dost^p do narz^dzi i urz^dzeh lub
formatow plikow, ktore nie s^ ogolnie dost?pne

1.2)RODZAJ ZAMAWIAJ./^CEGO: Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qezeli dotyczy):

Podzial obowi^zkow mi^dzy z^awiaj^cjnni w przypadku wspolnego przeprowadzania
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post^powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzatiia post^powania z

zamawiaj^cymi z innych panstw czJonkowskich Unii Europejskiej(ktory z zamawiaj^cych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
post?powania odpowiadaj^ pozostali zamawiajgcy, czy zamowienie b^dzie udzielane przez
kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecZ pozostaiych zamawiaj^cych):
1.4) KOMUNIKACJA;

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostfp do dokumentow z postfpowania mozna uzyskac
pod adresem(URL)
Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi
Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia
Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi
Dost^p do dokumentow z postfpowania jest ograniczony - wifeej informacji mozna uzyskac
pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dOpuszczenie do udziahi w postfpowaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postfpowaniu w inny spdsob:
Nie

Inny Sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu
w inny sposob:
Tak

Inny sposob:

w formie pisemnej
Adres:

Sl^ski OWNFZ,ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj m 208A
Komunikacja elektroniczna.wyniaga korzystania z narzfdzi i urz^dzen lub formatow
plikow, ktore nie s^ ogolhie dost^pbe
Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost?p do tych narz^dzi mozna uzyskac pod
adresem:(URL)
SEKCJAII:PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: swiadczenie wsparcia technicznego
dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzeh i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall
Numerreferencyjny: 30/pn/2018

1A
1/

Przed wszczfciem posti^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny
"NFip
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IL2)Rodzaj zamowienia: Ushigi
II.3)Informacja o mozliwosci skladania ofert czfiSciowych
Zamowienie podzielone jest lia cz§sci:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu mozna sldadac w
odiiiesieniu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l^cznie nast^puj^cych cz^sci lub grup
cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawey:

II.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan^ a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugf lub roboty
budowlune: 1, Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie wsparcia technicznego dla
posiadanych przez Slqski OW NFZ urz^dzen i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall
zgodme z zasadami okreslonymi w SIWZ,w tym w formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz
we wzorze umOwy. Wsparcie obejmuje: ajurz^dzenia w obecnej konfiguracji wskazane w

formularzu opis przedmiotu zamowienia; b)oprogramowanie zainstalowane na ww. urz^dzeniach
niezb?dne do jego poprawnego fimkcjonowania i realizowania funkcji posiadanych przez
Zamawiaj^cego modulow. Kod Wspolnego Slownika Zamowien(CPV): 72.61.10.00-6 ushjgi w
zakresie wsparcia technicznego. Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach

okreslonych w formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy,ktore stanowi^
integralnq cz^sc SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci
xmiowy stosownie do art. 144 ust.l pkt 1 pzp. » Miejscem realizacji zamowienia jest siedziba

(/-„
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Slqskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach,za wyj^tkiem sytuacji niewymagaj^cych
fizycznego stawieimictwa ze strony Wykonawey w ww. miejscu. 2. Skladaj^c ofert? Wykonawca
mi?dzy innymi winien zlo:^c nast?puj4ce oswiadczenia, ktdrych tresc znajduje si? w formularzu
opis przednuotu zamdwienia: » Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz posiadamy wszelkie
niezb?dne uprawnienia do swiadczenia wsparcia technicznego dla posiadanych przez Sl^ski OW
NFZ urz^dzeh i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall w zakresie i na warunkach
opisanych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia, bez naruszania uprawnieh Zamawiaj^cego
oraz praw innych osdb b^dz podmiotdw. Oswiadczamy,iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne
zapewnienia do ztozenia powyzszego oswiadczenia. » Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz
czymiosci polegaj^ce na naprawach urz^dzeh/oprogramowania b?d4 wykonywane przez
osob?/osoby posiadaj^ce certyfikat co najmniej na poziomie eksperta zabe2pieczen urz^dzeh i
oprogramowania obj?tego przedmiotem zamdwienia. Na etapie realizacji umowy,na z^danie
Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^any b?dzie przedstawic stosowny certyfikat. »
Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz Zamawiaj^cemu w ramach umowy b?dzie przyshxgiwal
dost?p oraz prawo do uzywania wszelkich aktualizacji, poprawek, nowych wersji
oprogramowama(moduldw)obj?tych wsparciem technicznym oraz aktualnych sygnatur
oprogramowania(moduldw)obj?tych wsparciem technicznym, bez naruszania praw innych osdb
b^dz podmiotdw, w sposdb i w zakresie niezb?dnym do korzystania z funkcji danego systemu
zgodnie zjego przeznaczeniem, w tym prawo do instalowania, wykorzystywania i kopiowania na
u:^tek Z^awiaj^cego.
Powyzsze oswiadczenia stanowi^ tresc oferty, a tym samym nie
stanowi^ oswiadczenia/dokumentu w rozumieniu art.25 ust.1 pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia
Prezesa Rady Ministrdw z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,jakich moze

z^dac zamawiaj^cy od wykonawey w post?powaniu o udzielenie zamdwienia(Dz.U. poz. 1126).
3. Wymdg zatrudnieniana podstawie umowy o prac?(art. 29 ust.3a pzp)- okresla SIWZ.

Ov

09.01.2019, 14:27

https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=9015616a-adc9-4...

Czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,
okresla si? jako czynnosci polegajqce na obshidze zgloszen dokonywanych przez Zamawiaj^cego
w toku realizacji nmowy,tj. przyjmowanie zgloszen w ramach okna czasowego, w szczegolnosci
w ramach infolinii(pod niimerem telefonu) oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszen. Liczb? osob
(co najmniej 1), ktore b^d^ obslugiwac zgloszenia w toku realizacji umowy,zatrudnionych na
podstawie umowy o prac? w calym okresie realizacji umowy, Wykonawca wskazuje w
formularzu opis przedmiotu zamowienia. 4. SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu
zamowienia, okresla standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art. 91 ust.2a pzp.
II.5) Glowny kod CPV: 72611000-6
Dodatkowe kody CPV:

IIi6) Catkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartosc bez VAT:
Waluta:

fw przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow -szacunkowa caikowita
maksymalna wartosc w cafym okresie ohowiqzywania umowy ramowejlub dynamicznego
systemu zakupow)
11.7) Czy przewiduje si? udzielenie zampwien,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 ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres,w ktorym realizowane b?dzie zamowieuie lub okres, ua ktoiy zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, ua ktory zostat ustauowiouy dynamiczUy system zakupow:
miesi^cach: lub duiach:
lub

data rozpocz?cia:

zakonczenia: 2019-12-31

II.9)Informacje dodatkowe: Termin wykonaiiia zamowienia: w okresie do dnia 31.12.2019 r.
licz^c od dnia zawarcia umowy. Rozpocz?cie swiadczenia wsparcia technicznego nast^pi w dniu
zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.EKONOMICZNYM.
FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUrm UDZIALU W POST^POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej,o ile wyuika to z odr?bUych przepisow
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja fiuansowa lub ekouomiczna
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
III.1.3)Zdolnosc techniczua lub zawodowa
Okreslenie warunkow:

Zamawiajqcy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziahi w post?powaniu imion i nazwisk osob wykonujqcych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe:
III.2)PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)Podstawy wykluczenia okreslone w art,24 ust. 1 ustawy Pzp

4zl0
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III.2.2) Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiaj^cy przewiduje nast^puj^ce fakultatywne podstawy wykluezenia:

111.3) WYKAZ OSWIADGZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTl^PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUGZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA
SELEKGJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
post^powaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADGZEN LUB DOKUMENTOW,SIGLADANYGH PRZEZ

WYKONAWGE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJAGEGO W GELU
POTWIERDZENIA OKOLIGZNOSGI,O KT6rYGH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADGZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYGH PRZEZ

WYKONAWGE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJAGEGO W GELU

POTWIERDZENIA OKOLIGZNOSGI,O KTORYGH MOWA W ART.25 UST.1 PKT 1
USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU:
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKGJI:
111.6) WYKAZ OSWIADGZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYGH PRZEZ

W^ONAWGE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJAGEGO W GELU
POTWIERDZENIA OKOLIGZNOSGI,O KTORYGH MOWA W ART.25 UST.1 PKT 2
USTAWY PZP

HI.7)INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt HI.3)- HI.6)

Oswiadezenie o przynalemosei albo braku przynalemosei do tej samej grupy kapitalowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. Wykonawea w terminie 3 dni od dnia zamieszezenia

na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowiee.pl)informaeji, o ktorej mowa w
art. 86 ust.5 pzp, przekaze Zamawiaj^eemu ww. oswiadczenie. Wraz ze zlozeniem ww.
oswiadezenia, Wykonawea moze przedstawic dowody(dokumenty b^dz informacje)

potwierdzaj^ce,ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakloeenia konkurencji
w post^powamu o udzielenie zamowienia. Wzor oswiadezenia - grupa kapitalowa stanowi

zal^cznik do SIWZ. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez
Wykonawcdw: 1)oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ sklada kazdy z

Wykonaweow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia; 2)oswiadezenie, o ktdrym
mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonaweow wspolnie ubiegaj^eyeh si? o
udzielenie zamowienia. —^Kwesti? Wykonawedw wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamdwienia regultije SIWZ. »Uwaga! Wykonawcy wspdinie ubiegaj^ey si? o udzielenie

zamowienia winni zal^czyc do oferty pelnomoenictwo. Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowic pelnomoenika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawareia umowy w
sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnietwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w
pkt X lit.B SIWZ dla pelnomoenietw. —W nmiejszym post?powaniu Zamawiaj^cy nie okresla
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(nie stawia)zadnych warunkow udziahi w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2
pzp (art. 22 ust.lb pzp).
SEKCJAIV:PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2)Zamawiaj^cy z^da wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium

Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w
wysokosci: 3.000,00 zlotych (slownie: trzy tysi^ce 00/100 zlotych). Wykonawea moze wniesc
wadium w jednej lub kilktx nast^puj^cych formach:l) pieni^dzu, 2)por?czeniach bankowych
lub por^czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej,z tym,ze por^czenie kasy
jest zawsze por?czeniem pieni?mym,3)gwarancjach bankowych,4)gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5)por^czeniaeh 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^biorczosci. 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 przelewow mi^dzynarodowych podaje si?: SWIFT,tj.: „GOSKPLPW oraz adres

banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^^ch 1,40-043
Katowice. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?zna, Wykonawea

obowi^zany jest ziozyc dokument- wadium 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. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust.
4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waimosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^(30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem
terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofert^ b?dzie zatem
dzieh, w ktorym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowy
i nieodwolalny. Wykonawea wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45
ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Slqskiego OW
NFZ,b^dz wplyw srodkdw pieni?mych na podany wyzej rachimek bankowy, przed uplywem
terminu skladania ofert, o ktorym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ.Zwrot wadium nast^pi
zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucic
ofert?,jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy
(art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

iy.1.3)Przewiduje si? udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zamowienia:
■ 'Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaiiczek:

rV.1.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaci katalogow elektrpnicznych lub dol^czeiiia do
ofert katalogow elektronieznyeh:
Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogow elektronieznyeh lub dol^czenia do ofert
katalogow elektronieznyeh:
Nie

Informacje dodatkowe:

rV.1.5.) Wymaga si? zlozenia oferty wariantowej:
Nie

■

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej

Ca6zl0

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko zjednoczesnym zlozenierh oferty
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zasadniczei:
Nie

IV.1.6)Przewidywana liczba wykonawcow,ktorzy zostan^ zaproszeni do udzialu w
post^powaniii

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

Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa b^dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b?dq.zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:
Informacje dodatkowe:

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

Przewiduje si? pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziaiie jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjaeje z ogloszeniem)

Nale:^ podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b?dzie prowadzona:
Nalezy wskazac elementy, ktorych warto§ci b?d^ przedmiotem aukcji.elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj^ce z opisu
przedmiotu zamowienia:

Nale^ podac, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej orazjaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijest przewidziany sposob post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d4 warUnki, na
Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^zah i specyfikacji
technicmych w zakresie pol^czeh:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy,ktorzy nie zloi^li nowych postq.pien, zostan^ zakwalifikowani do nast?pnego
etapu:

Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kiyteria oceny ofert;
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena

100,00

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

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1)Informacje na teniat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania,ktore musz^ spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale^ podac informacje na temat etapow negocjacji(w tym liczb? etapow):
Informacje dodatkowe

rv.3.2)Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^ania stanowi^ce podstaw? do skladania ofert,jezeli zamawiaj^cy przewiduje
nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan:
Nale:^ podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3)Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktorym musz^
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
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Adres strony intemetowej, na ktorej b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna;
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 urz^dzen 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 zloi^li nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego
etapu:

Termin skladania Avnioskow o dopuszczenie do udziahi 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 wzor umowy:
Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5)ZMIANA UMOWY

Przewiduje si? istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy bqdz
zrezygnowac z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr

30/pn/2018. Zmiana b^dz rezygnacja winna nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy z
podaniem przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany -ze wskazaniem
nowego podwykonawcy przy uwzgl?dnieniu postanowien §1 ust. 9 i 10 oraz §la umowy (jezeli
dotyczy). W zwiqzku z tym,iz ushxga obj?ta przedmiotem umowy co do zasady b?dzie
wykonywana w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajqcego,Zamawiajqcy
z^da, aby przed przyst^pieniem do wykonania zamowienia Wykonawca,o ile s^juz znane, podal
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie ushigi. Wykonawca zobowiqzuje si? zawiadamiad Zamawiaj^cego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow,ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacj? uslugi (jezeli dotyczy). 2. W przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT przed wystawieniem faktury VAT,zmiana zostanie uwzgl?dniona w umowie.
W przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite netto umowy(§3 ust.
1), w tym takze wartosci(ceny)netto podane w umowie,zostanie obnizone w taki sposob, aby po
doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite brutto umowy
(§3 ust.l) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 30/pn/2018.
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT,do wynagrodzenia calkowitego netto umowy(§3
ust. 1), w tym takze do wartosci(ceny) netto podanej w umowie,zostanie doliczony podatek VAT
w obowi^zuj^cej(nizszej) wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT wrazz wszelkimijej
konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu
do umowy. 3. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w par.5 ust. 1 lub
ust. 2 dla swojej skutecznosci b?dzie wymagalajedynie jednostroimego pisemnego oswiadczenia
skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostad wskazany termin,
od ktorego obowi^zuje zmiana. 4. Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie poinformowac
9,zl0
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Zamawiaj^cego o kazdej zmianie dotycz^cej wskazanego w par. 6 ust.3 umowy sposobu kontaktu
(informacja taka winna zostac przekazana Zatnawiaj^cemu na pi^mie lub faksem lub za
posredmctwem poczty elektronicznej na adres e-mail), pod rygorem uznania zgloszenia
dokonanego przez Zamawiaj^cego na podany w ust.3 sposob kontaktu,za skuteczne. 5. Zmiana
osoby/osob wskazanych w oswiadczeniu,o ktorymmowa wpar.laust.l umowy,jest mozliwa

pod warunkiem spelnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu
Kodeksu pracy. Zmiana dokonywanajest w formie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy (lub
podwykonawcy)z podaniem danych nowej osoby oraz przy zachowaniu wymogow ust.l. Zmiana
osob wymaga akceptacji ze strony osoby wskazanej w §5 ust.l umowy. Akceptacja moze zostac
wyrazona na pismie lub za posrednictwem poczty e-mail. 6. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia najedn^ lub kilka form, o ktorych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi
zostac dokonana z zachowaniem ci^giosci zabezpieczenia i bez zmniejszaniajego wysokosci. O
zarmarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest poinformowac
Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie
wprowadzona stosownym aneksem do umowy. V.Kazdorazowa zmiana postanowien umowy,przy
uwzgl^dnieniu wyj^tkow w niej przewidzianych, wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. —
W umowie wskazano przypadki, w ktorych Zamawiaj^cy uprawniony
jest do skorzystania z mozliwosci rozwi^zania umowy b^dz odst^pienia od umowy.
IV.6)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost^pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
r

Srodki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powauiu:
Data: 2019-01-18, godzina: 11:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskow,ze wzgl^du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Wskazac powody:

J?zyk lub j^zyki, w jakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
post^poWaniu

>j?zykpolski

IV.6.3) Termin zwiqzania oferty: do: okres w dniach: 30(od ostatecznego terminu skladania
ofert)

rv.6.4)Przewiduje sif uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia,w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz.niepodlegaj^cych
zwrotowi srodkow z pdmocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Woliiym Handlu(EFTA),ktore mialy bye przeznaczone na sfinausowanie
calosci lub czfsci zamowienia: Nie

rv.6.5)Przewiduje sif uniewaznienie postfpowania o udzielenie zamowienia,jezeli srodki
sluz^ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe,ktore
zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na sfinausowanie calosci lub czfsci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie
IV.6.6)Informacje dodatkowe:
ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

KIERO wNUv
Inwestycji 1 Zraiowien
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