
Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewddzki: Dostawa zestawdw komputerowych

OGLOSZENIE O ZAM6wIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^owe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wieniapublicznego

Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspdlfiaaDsowanego ze ̂rodkdw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamdwtetiie mogq ublegad si{ wylqcznie zaklady pracy cbronionej oraz wykonawcy, ktdrych dzialalno^d, lub dzialaino^d ich wyodr^bnionych

organizacyjnie jednostek, ktdre b^dq reaiizowaty zamdwienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjf osdb bfdqcycb czlonkami grup

spolcczuie margiDalizowaoycb

Nie

Naleiy podad minimalny procentowy wskainik zatrudnienia osdb nalet^cych do jednej lub wi?cej kategorii, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,

nie mniejszy ni2 30%, osdb zatrudnionych przez zaklady praq' cbronionej lub wykonawcdw aibo ich Jednostki (w %)

0%

SEKCJAI: ZAMAWIAJACY

Postfpowanie przeprowadza centralny zaroawlajqcy

Nie

Post^powanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiajqcy powierzyl/powlerzyli przcprowadzenie post^powanla

Nie

Informacje na temat podmiotu ktdremu zamawiajqcy powierzyl/powlerzyli prowadzenie post^powanla:

Post;powanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiaj^cych

Nie

Jezeli tak, nale^ wymienid zamawiaj^cych, ktdrzy wspdlnie przeprowadzajq post?powanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktdw wraz z danymi do kontaktdw:

Postfpowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiaj^cymi z innycb panstw czlonkowskicb Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspdlnie z zamawiajqcymi z innycb panstw czlonkowskicb Unii Europejskiej - majqce

zastosowanic krajowe prawo zamdwied publicznycb:

Informacje dodatkowe:

L 1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ki Oddzial Wojewddzki, krajowy numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha

13 ,40844 Katowice, woj. slqskie, panstwo Polska, tel. (032) 7351547,7351637, e-mail inwestycJe@nfe-katowice.pl, faks.

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

Adres profilu nabywcy;

Adres strony intemetowej pod ktdrym mo2na uzyskad dost^p do narzfdzi i urz^dzen lub formatdw plikdw, ktdre nie s^ ogdlnie dost^pne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

1.3) WSP6lNE UDZIELANIE ZAM6wIENIA (jeieli dotyczy)-.

Podzial obowi^dw mi?dzy zamawiaj^cymi w pr^padku wspdlnego przeprowadzania post^powania, w tym w przypadku wspdinego

przeprowadzania post?powania z zamawiajqcymi z innycb panstw czlonkowskicb Unii Europejskiej (ktdiy z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za przcprowadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiajgcy, zzy zamdwienie

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

zamawiaj^cycb):



I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, peloy i bezpo^rcdni dostfp do dokument^iw z post^powania mozna uzyskad pod adresem (URL)

Tak

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

Adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczona bqdzie specyfikacja istotnych warunkdw zain6wienia

Tak

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

Dost^p do dokumentdw z post^powania jest ograniczony - wi;cej informacji moina uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post;powaniu nalezy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w inny sposdb:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przesianie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w inny sposdb:

Tak

Inny spos6b:

na piSmie

Adres:

Sl^ki OWNFZ, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j 208a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urzqdzen lub formatdw plikdw, kt6re nie sq ogdlnie dostfpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo^redni i bezpiatny dost?p do tych narz?dzi moima uzyskad pod adresem: (URL)

SEKCJA n; PRZEDMIOT ZAM6wIEMA

ILl) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajqcego: Dostawa zestawow komputerowych

Numer referencyjny: 7/pn/2017

Przed wszczfciem post^powania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamdwienia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwoki skladania ofert cz^lciowych

Zaradwienie podzielone jest na cz?ici:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu motna skladad w odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia l^cznie nastfpujqcych cz^icl lub grup cz^^ci:

Maksymalna liczba cz^^cl zamdwienia, na ktdre moze zostad udzielone zamdwienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krdtki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosi, zakres, rodzaj i iloic dostaw, ushig tub robdt budowlanych tub okreslenie zcqiotnebowania I

wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usiugf lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawdw komputerowych dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z

zasadami okreSIonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy. Przedmiot zamdwienia obejmuje

dostawf: 1) Komputer stacjonamy - 100 sztuk 2) Monitor komputerowy do komputera stacjonamego - 100 sztuk. 3) Pami?d przenoSna - 15 sztuk.

(Monitor komputerowy winien wspdlpracowad z zamawianym komputerem stacjonamym).

II.5) Gldwny kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30237230-0

30237230-0

30231300-0

11.6) Calkowita wartoSd zamdwienia (jezeli zamaiviajqcypodaje informacje o wartoici zamdwienia):

WartoSd bez VAT: 0,0

Waluta;

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakitpdw - szacunkowa calkowita maksymalna wartoSc w calym okresie obowtqzywania

umowy ramawej lub dynamicznego systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje sif udzielenie zamdwien, o ktdrycb mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 i 7 lub w art 134 ust 6 pkt3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunkdw na jakich zostan^ udzielone zamdwienia, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

IL8) Okres, w ktdrym realizowane b(dzie zamdwienie lub okres, na ktdry zostaia zawarta umowa ramowa lub okres, na ktdry zostal

ustanowiony dynamiczny system zakupdw:

lub dniach: 40

lub

data rozpocz^cia: lub zakonczenia:

IL9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamdwienia - 40 dni od dnia zawarcia umowy

SEKCJA ni: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.l) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSloneJ dzlalalnoSci zawodowej, o ile wynika to z odr^bnych przcpisdw

OkreSlenie warunkdw:

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja Ilnansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunkdw:

Informacje dodatkowe

111.1.3) ZdoInoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunkdw: W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego zdolnoSci zawodowej (posiadania wymaganego

doSwiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oSwiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patnz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie

Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a i lit. b SIWZ. Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^y zdolnosci

zawodowej polegaj^cy na naleiytym wykonaniu, a w pr^padku Swiadczen okresowych lub ciqglych rdwniei wykonywaniu, w okresie ostatnich 3

lat przed uplywem terminu skladania ofert. a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krdtszy - w tym okresie, pr^najmniej jednej dostawy



spizftu komputerowego o wartoSci co najmniej 150 COG zl brutto, wykonanej lub wykonywanej. Pod poj?ciem wykonana dostawa nale^ rozumied

zamdwienie polegaj^e na dostawie sprz?tu komputerowego o wartosci co najmniej 150 000 zt brutto, zrealizowane, tj. zakonczone przez

Wykonawc? (umowa zostala zrealizowana), Pod poj?ciem wykonywana dostawa sprz^tu komputerowego nalely rozumied zamdwienie b?d^e w

toku realizacji (nadal realizowane) polegajqce na dostawie sprz^tu komputerowego, ktdrej pewna cz?Sd o wartosci co najmniej 150 000 zl brutto,

zostala ju2 zrealizowana przez Wykonawc? (uwaga; sytuacja ta nie dotyczy kazdego rodzaju dostawy sprzftu komputerowego ale wyl^cznie

iwiadczen okresowych lub ci^glych, co wykonawca b?dzie zobowiqzany wykazad w trakcie post?powania). Wykaz dostaw wykonanych lub

wykonywanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania I podmlotdw, na

rzecz ktdrych dostawa zostala wykonana, oraz z^^czeniem dowoddw okreSlaj^ych, czy te dostawy zostaly wykonane lub wykonywane

naleZycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, s^ referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly

wykonywane, a w przypadku iwiadczen okresowych lub cigglych - sq wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie wykonawcy. W przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych nadal

wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich naleZyte wykonywanie powinny byd wydane nie wczeiniej niZ 3 miesiqce przed

uplywem terminu skladania ofert. - Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kaZdej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, 2e

dostawa zostala wykonana lub jest wykonywana nale^cie. - Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ byd sprzeczne z

informacjami wynikaj^cymi z dokumentdw potwierdzaj^cych naleZyte wykonanie (wykonywanie) dostaw. - Podajqc w formularzu wykaz dostaw

dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesiqc i rok wykonania (zakohczenia) dostawy; a w przypadku dostawy wykonywanej (nadal

realizowanej)-Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania (zakohczenia) zrealizowanej ju2 cz?^ci dostawy z zaznaczeniem, 12 jest to

dostawa nadal realizowana. -Podaj^c w formularzu wykaz dostaw warto^d, Wykonawca: - w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwol? brutto

w zlotych za caloSd wykonanej dostawy, zai - w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje zardwno kwot?

brutto w zlotych za zrealizowanq ju2 w ramach caloici cz?S6 dostawy oraz kwot? brutto w zlotych stanowiqc^ warto^d cdej 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 sprz?tu komputerowego ze wskazaniem

ich wartoSci. W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisad zardwno kwot? brutto stanowiqc^ wartosd calego zamdwienia, jak i

wartoid brutto samej dostawy sprz?tu komputerowego. •Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala

wykonana lub jest nadal wykonywana, wskazujqc jego nazw? i adres. 3. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie

zamdwienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 SIWZ, winien spelnid kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj?cy si? o udzielenie zamdwienia; b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 2 SIWZ, winien spelnid samodzielnie

przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn, pizynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien

posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mozliwo^ci sumowania zdolno^ci zawodowej tj. doiwiadczenia). 4.W zwi^ku z art. 22a ust.l pzp,

zgodnie z ktdrym: Wykonawca moZe w celu potwierdzenia spelniania warunkdw udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego cz?^ci, polegad na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleZnie 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. 22aust.l pzp, wyst?pi wyl^czniew przypadku, gdy: 1) Wykonawca,

ktdry polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu, udowodni Zamawiaj?cemu, Ze realizuj?c zamdwienie b?dzie dysponowd niezb?dnymi

zasobami tego podmiotu, w szczegdlno^ci przedstawiaj?c zobowiqzanie tego podmiotu do oddania mu do dysposycji niezb?dnych zasobdw na

potrzeby realizacji zamdwienia. 2) Zamawiajqcy oceni, Ze udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot jego zdolno^d zawodowa, pozwala na

wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz 3) Zamawiaj?cy zbada, Ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust, 1 pkt 13-22 pzp. Uwagal W przypadku polegania na zdolnoici zawodowej innego podmiotu,

Wykonawca jest zobowiqzany wskazac ten fakt w formularzu oferty (pkt 13). W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolnoici innych

podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo2liwiaj?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 Z^da wskazania w szczegdlnoici: 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 innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego. Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod

lit. od a do d, winny znalezd si? w zobowi?zaniu podmiotu do oddania do dyspo^cji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji

zamdwienia, Zobowi^zanie podmiotu, o ktdrym mowa wyzej, Wykonawca zal^cza do oferty. 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, Zamawiajqcy Z?da, aby Wykonawca w terminie okre^lonym przez Zamawiaj?cego: a)

zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowi^zat si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamdwienia, jeZeli

wykaZe zdolno^ci zawodowe, o ktdrych mowa w art, 22a ust. 1 pzp.



Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu imion i nazwisk os6b

wykonujqcych czynno^ci przy realizacji zamdwienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu ̂ ch os6b: Nie

Informacje dodatkowe:

in.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

nL2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone 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 nastfpuj^ce

fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ O^WIADCZEl^ SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU WST^PNEGO POTWIERDZENU, ZE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POST P̂OWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkdw udzialu w post;powaniu

Tak

O^wiadczenie o spelnianiu kryteridw seiekcjl

Nie

111.4) WYKAZ G^WIADCZEI^l LUB D0KUMENT6W , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl? W POST^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

in.5) WYKAZ OlSwiADCZEr^ LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT I USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANU WARUNK6W UDZULU W POST^POWANIU:

a) wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw) wykonanych a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ciqglych rdwniei wykonywanych, w okresie

ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert - a je±eli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartoici, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawa zostala wykonana, wraz z zat^czeniem b) dowoddw okre^laj^cych,

czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleiycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyZej, referencje bqdz inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku iwiadczeb okresowych lub ci^gtych s^

wykonywane, a Je2:eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie Jest w stanie uzyskad tych dokumentdw -

oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku iwiadczeA okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje bgdz inne dokumenty

potwierdzajqce ich naletyte wykonywanie powinny byd wydane nie wcze^niej ni2 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert. Jezeli

Wykonawca polega na zdolnoici zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego

podmiotu.

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERl6W SELEKCJI:

ni.6) WYKAZ OSwIADCZESI lub D0KUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

a) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera przenoSnego (dot. pkt 1 formularza opis przedmiotu zamdwienia) ze wskazaniem nazwy

producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera; b) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego (dot. pkt 2

formularza opis przedmiotu zamdwienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora. c) Opis - specyfikacja

techniczna oferowanej pami^ci przenoSnej (dot. pkt 3 formularza opis przedmiotu zamdwienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy

modelu oferowanej pami^ci.

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

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj^cego (www.nfz -katowice.pl) informacji, o ktdrej mowa w

art. 86 ust.5 pzp, przeka2e Zamawiaj^cemu oswiadczenie o przynaleinoSci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23) pzp. Wraz ze zlo2eniem ww. oSwiadczenia, Wykonawca mo2e przedstawid dowody, 2e powiazania z innym Wykonawcy nie

prowadz^ do zakldcenia konkurencji w postfpowaniu o udzielenie zamdwienia. Wzdr oswiadczenia - grupa kapitalowa zal^czono do SIWZ.



SEKCJA IV; PROCEDURA

rv.i) opis

IV.J.l) Tryb udzielenia zam<3wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy iqda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Na podsfawie art. 45 ust. 2 i ust, 5 pzp Zamawiajqcy od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci: 7 000,00 zi (siownie: siedem tysi^ty

00/100 zlotych). 2. Wykonawca mo2e wnie56 wadium w jednej iub kilku nast?pujqcych formach: 1) pieni^dzu, 2) por?czeniach bankowych lub

por^czeniach spdtdzielczej kasy oszczfdno^ciowo-kredytowej, z tym, Ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^Znym, 3) gwarancjach

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmio^, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

09.11.2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsifbiorczoSci. 3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleZy wplacid przelewem narachunek

bankowy wskazany poniZej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potizeby przelewdw mi^d^narodowych podaje si§:

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

pr^adku wnoszenia wadium w formie innej niZpieni^a, Wykonawca obowiqzanyjest ztoZyc dokument - wadium wkasie Sl^kiego OWNFZ

w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi^tro, pok6j nr410. TreSdtakiego dokumentunie moZe warunkowad wyplacenia kwoty wadium

Zamawiaj^cemu od badania zasadnoSci Z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dnia6 postanowienia

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

terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Piervrezym dniem zwiqzania ofert^ b?dzie zatem dzien, w

ktdrym uplywa terrain skladania ofert. Wadium winno mie6 charakter bezwanmkowy i nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem

terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zloZenie dokumentu w kasie ̂ I^kiego OW NFZ, b^dz wplyw

5rodk6w pieni?2nych na podany wyZej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktdrym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot

wadium nastqpi zgodnie z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiajqcy zobowiqzany jest odrzucid ofert?, jeZeli wadium nie zostalo

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

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zailczek na poczet wykonania zamdwienta:

Nie

NaleZy podad informacje na temat udzielania zaliczek:

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

Nie

Dopuszcza si? zloZenie ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dol^czenia do ofert katalogdw elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

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

Nie

Dopuszcza si? zloZenie oferty wariantowej

Nie

ZloZenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcdw, ktdrzy zostanq zaproszeni do udzialu w post?powaniu

(pnetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo imowacyjne)

Liczba wykonawcdw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcdw

Maksymalna liczba wykonawcdw

Kryteria selekcji wykonawcdw;



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

Umowa ramowa bfdzie zawarta;

z kilkoma wykonawcami

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikbw umowy ramowej:

Nie tak

Pizewidziana maksymalna liczba uczestnikdw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

zam6wienie nie dotyczy umowy ramowej

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Nie tak

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

Informacje dodatkowe:

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

Nie

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

ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

Nie

IV.1,8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane Jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z oghszeniem) Nie

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

Naleiy wskazad elementy, ktdrych wartoSci b?dq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartoki, wyoikaj^ce z opisu przedmlotu zamdwienia:

Nie

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

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej;

Jaki jest przewidziany sposdb postfpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d4 warunki, na jakich wykonawcy b?d^ mogii licytowad (minimalne

wysoko^ci post^pieh):

Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^an i specyfikacji technicznych w zakresie polqczen:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

aukcja wieloetapowa

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktdrzy nie zioZyli nowych post^pied, zostan^ zakwaliEkowani do nast?pnego etapu: Nie

Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

1V.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Termin dostawy 20

Okres gwarancji oraz r?kojmi za wady20



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

Tak

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

IV.3.I) Informacje na temat negocjacji z ogloszenietn

Minimalne wymagania, kt6re musz^ spelniad wszystkie oferty;

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

Przewidziany jest podzia! negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

NaleZy podad informacje na temat etapdw negocjacji (w liczby etapdw):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurcncyjnego

Opis potrzeb i wymagah zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoici nagrdd dla wykonawcdw, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi^ania stanowiqce podstawf do

skladania ofert, jeZeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram post?powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^aA: Nie

Nalezy podad informacje na temat etapdw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujqce minimalne wymagania, ktdrym musz^ odpowiadad wszystkie oferty;

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez zastosowanie kiyteridw oceny ofert wskazanych w

specyflkacji istotnych warunkdw zamdwienia;

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

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

Adres strony intemetowej, na ktdrej jest dostfpny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania do^cz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzqdzed informatycznych:

Sposdb postfpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okrdlenle minimalnych wysokoici postqpien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, ktdrzy nie zlo^li nowych post^pied, zostan^ zakwaliflkowani do nast^pnego etapu: Nie

Termin skladania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej;

Data; godzina;

Termin dtwarcia licytacji elektronicznej;

Terrain i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:



Istotne dia stron postanowienia, kt6re zostan^ wprowadzone do treici zawieranej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, albo ogdlne warunki

umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nale^ytego ̂ konania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewidujc si; istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do trc^ci ofcrty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Naleiy wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

-W toku realizacji umowy Wykonawca mote dokonad zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowad z podwykonawcy wskazanego w ofercie
t

Wykonawcy ziotonej w zamdwieniu nr 7/pn/2017. Zmiana bqdi rezygnacja winna nastqpid w drodze pisemnego aneksu do umowy. Jeteli zmiana albo

re^gnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolyw^ si; na zasadach okresionych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo

zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Wykonawca

jest obowiqzany wykazad Zamawiajqcemu, it proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehiia warunek w stopniu nie

mniejszym nit wymagany w trakcie post;powania o udzielenie zamdwienia (zamdwienie nr 7/pn/20I7). -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 (ust. 1), w tym takze wartoSci netto podane w zalqczniku nr 2 do umowy, zostanie obnitone w taki sposdb, aby

po doliczeniu aktualnie obowiqzujqcej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite brutto umowy (ust. 1) nie przekroczylo ceny oferty zlotonej

przez Wykonawc; w zamdwieniu nr 7/pn/2017. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia c^kowitego netto umowy (ust. 1),

w tym takte do warto^ci netto podanych w zat^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zujgcej (nizszej) wysokoici. Zmiana

stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.

-W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o ktdiych mowa w art. 148 ust. 1

ustawy Prawo zamdwied publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem ci^gloici zabezpieczenia i bez

zmniejszaniajego wysokoSci. 0 zamiaize dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowad Zamawiaj^cego z

odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy. -Zamawiajqcy dopuszcza na

etapie realizacji umowy motliwo^d dostarczenia przez Wykonawc;, na jego pisemny wniosek, innego modelu sprz;tu tego samego producenta (tj.

odpowiednio komputera stacjonamego lub monitora komputerowego) nit model wskazany w ofercie zlotonej przez Wykonawc; w zamdwieniu nr

7/pn/2017, pod warunkiem l^cznego spelnienia ponitszych przeslanek: a) inny model sprz;tu tego samego producenta b;dzie spelnial wymogi opisane

w zamdwieniu nr 7/pn/2017; b) cena za inny model sprzftu nie b;dzie wytsza (tzn. mote byd nitsza) od ceny za model wskazany w ofercie zlotonej w

zamdwieniu nr 7/pn/2017; c) Wykonawca przedloty Zamawiajqcemu pisemne oiwiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta) sprz;tu

potwierdzaj^ce, it model sprz;tu wskazany w ofercie zlotonej w zamdwieniu nr 7/pn/2017 nie jest motliwy do dostarczenia przez Wykonawc;.

Zasady opisane w ust.l znajdq odpowiednie zastosowanie w pr^padku zamiaru dostarczenia przez Wykonawc; innego modelu procesora

komputerowego tego samego producenta nit model wskazany w ofercie zlotonej w zamdwieniu nr 7/pn/2017. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 i ust. 2,

wymaga sporzqdzenia pisemnego aneksu do umowy poprzedzonego pisemnq zgodq Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu

wykonania umowy. 4. Regulacjej.w. odpowiednio stosuje si? do pami?ci przenoinych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposdb udost?pniania informacji o cbarakterzc poufnym (jezeli dotyczy):

^rodki sluzqce ocbronle informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnloskdw o dopuszczenle do udzialu w post?powaniu:

Data: 2017-05-16, godzina: 12:00:00,

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

negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazad powody:



Jfzyk lub jfzyki, w jakich mog^ byd sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu

> polski

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

IV,6.4) Przewiduje sif uniewainienie post^powania o udzielenie zamdwienia, w przypadku niepr^znania irodkdw pochodz^cych z budzctu

Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi ̂rodkdw z pomocy udzielonej przez padstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), ktdre mialy byd przeznaczone na slinansowanie caloSci lub cz^sci zamdwieaia: Nie

IV.6.5) Przewiduje siq uniewainienie post^powania o udzielenie zamdwienia, jeiell irodki sluiqce silnansowaniu zamdwied na badania

naukowc lub prace rozwojowe, ktdre zamawiajqcy zamicrzal przeznaczyd na silnansowanie calo^ci lub cz^ici zamdwienia, nie zostaly mu

przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZE^CIOWYCH

Publikacja 11 Korekta 11 Pfzerwanle sesji I V\^druk strony

Zupowainienia Dyrektora
Sl^skiego Oddzialu Wojewddzkiego

Narodo>wgo Funduszu Zdrowia w Katowicach j
iST^PCA DWKTORA
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