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Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziat Wojewodzki: Zakup (dostawa) paliw plynnych.przy uzyciu kart
paliwowych

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczariie obowi^zkowe ;
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowiehie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej
' Nie ■ ' ■ ' , ' ' ' ■ '

Na^a projektu lub programu
O zamowienie mog^ ubiegac si^.wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
diialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr^bnionych organizaeyjhie jednostek, ktpre b^d^ feklizowaly
zatriowienie, obejmuje spoieczn^ i zawodow^ integracj^ osob b^d^cych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy podac miriimalny procento^^^ wskaznik zatrudnienia osob nalez^cych.do jednej lub wi^cej kategorii,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejs^ niz 30%, osob zatmdnionych przez zaklady pracy
chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ^CY

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiajqcy
Nie

.  ; Post^powanie przeprowadza podmidt, ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli
■  przeprowadzenie post^powania

- Nie ■ ' ^ '
Informacje na temat podmlotii ktoremu zamamaj^cy ppwierzyl/powierzyli prowadzenie
post^powania;
Posti^powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^eych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zainawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ post^powanie oraz podac
adresy ich siedzib, l^ajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kpntaktow wraz z danymi do
kohtaktow:

Post^powauie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj^cymi z iiinych panstw czlonkowsklcli Unii
Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspolnie z zamawiaj^cymi z innych padstw
czlonkowskich Unii Europejskiej ̂  maj^ce zastosowanie krajowe prawb zamowien publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWAIADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, krajowy numer
identyfikacyjny 15447382000300, ul.ul.Kossutha 13,40-844 Katowice, woj. %skie, pahstwo Polska,
tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.
Adres strony intemeitowej (URL); www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:;
Adres strony intemetowej pod ktorjon moma uzyskac dost^p do narz^dzi i iirz^dzeh lub fonhatow
plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne
L 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Podmiot prawa publicznegp
L3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (iezeli dotyczy):

Podzial obowi^zkdw mi^dzy zamawiaj^cjoni w przypadku wspplnego przeprowadzania post^powania,
.  . w tyin w przypadku wsp61nego przeprowadzania post^powania z zamawiaj^cymi z ihhycli panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zarhawiaj^cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postppowania, czy i.w jakim zakresie za przeprowadzenie postppowania odpowiadaj^ pozoistali :
zamawiajqcy, czy zamdwiPnie bpdzie udzielane przez kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy.
zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozPstalych zamawiaj^cych):

1.4) KOMUNIKAGJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostpp do dokumentow z postppowania mozna uzyskac pod
dresem (UiRL)
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Tak

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

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyilkacja istotnych warunkow
zainowienia

Tak

http://www.nfz-katowice.p1/news/group/l 6/o-nas/zamowieni^przetargi

Dost^p do dokuihentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniti nalezy przesylac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

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

Inny sposob:
w formie pisemnej
Adres:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj
208A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz^dzen lub formatow plikow, ktore
nie sq ogolnie dost^pne

Nie

Nieograniczony, peiny, bezposredni i bezplatny dost^p do tych narz^dzi mozna uzyskac pod adresem:
(URL)

SEKCJAII: PRZEDMIQT ZAM6WIENIA

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Zakup (dostawa) paliw plynnych przy u^ciu
kart paliwowych
Numer referencyjny: 2/pn/2020
Przed wszcz^ciem post^powania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamdwienia: Dostawy
11.3) Informacja o mozliwoSci skladania ofert cz^sciowych
Zamowienie podzielone jest na cz^sci;

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu mozna sldadac w odniesieniu do:

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

Maksymalna liczba cz^Sci zamdwienia, na ktdre moze zostac udzielone zamdwienie jednemu
wykonawcy:

dmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub robot
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budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ̂ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty budowlane: 1.
Przedmiotem zamowienia jest zakup (dostawa) paliw piynnych do srodkow transportu oraz urz^dzen
gospodarczych Sl^skiego OW NFZ na zasadach umozliwiaj^cych bezgotowkowe zakupy jednostkowe
przy u^ciu kart paliwowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis
przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa oraz we wzorze umowy. — Zamawiaj^cy zamierza
(deklaruje) zakupic w ramach niniejszego zamowienia w sumie 30.000 litrow paliwa nast^puj^cego
rodzaju: 1) Benzyna bezolowiowa Pb 95 (ilosc deklarowana 22.000 litrow); 2) Olej nap^dowy ON (ilosc
deklarowana 8.000 litrow). — W zaieznosci od rzeczywistych potrzeb Zamawiajqcego, w toku realizacji
umowy Zamawiaj^cemub^dzie przyshigiwalo prawo zakupu wi^kszej lub mniejszej ilosci litrow paliwa
w stosunku do deklarowanych ilosci, z zastrzezeniem, ze suraa faktur wystawionycb z tytuhi realizacji
umowy w okresie jej obowi^zywania nie moze przekroczyc wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto
umowy (ceny oferty), a caikowita ilosc zakupionego paliwa nie moze przekroczyc 30.000 litrow. —
Zamawiaj^cy musi miec mozliwosc realizowania zamowienia na terenie calego kraju (Polski) przy
jednoczesnym posiadaniu dost^pu: - do co najmniej 2 stacji benzynowych na terenie Warszawy oraz - do
CO najmniej 5 stacji benzynowych na terenie wojewodztwa sl^skiego, w tym do co najmniej 2 stacji
benzynowych na terenie Katowic.— Zakupy paliwa b^d^ dokonywane przy uzyciu kart paliwowych.
Karty paliwowe, o ktorych mowa w SIWZ, maj^ shizyc do dokonywania transakcji bezgotowkowych
zakupu paliwa.— W terminie do 10 dni roboczych licz^c od dnia ziozenia zamowienia na karty przez
Zamawiaj^cego za posrednictwem: 1) dedykowanego portalu, do ktorego dost^p Zamawiaj^cy otrzyma w
dniu zawarcia umowy lub 2) za pomoc^ poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez
Wykonawc? w umowie, Wykonawca b^dzie obowi^zany wydac Zamawiaj^cemu nieodplatnie 13 kart, w
tym: a) 11 kart - kazda przypisana do konkretnego samochodu Zamawiaj^cego wskazanego w § 1 w ust. 1
wzoru umowy (identyfikowana z danym samochodem) oraz b) 2 karty dodatkowe - na okaziciela. —
UWAGA! Wykonawca winien zal^czyc do oferty zaparafowane przez siebie ogolne wamnki uzywania
kart paliwowych w przypadku, gdy takowe obowi^zuj^ u Wykonawcy. Postanowienia ogolnych
warunkow uzywania kart paliwowych sprzeczne z postanowieniami umowy (wzoru umowy) nie b^d^
wi^zaly Stron. W przypadku sprzecznosci pomi^dzy postanowieniami ogolnych warunkow uzywania kart
paliwowych a postanowieniami umowy, rozstrzygac b^dzie tresc umowy (wzoru umowy). — 2.
Rozwi^zania rownowazne. Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot
zamowienia, dopuszczone zostaj^ rozwiqzania rownowazne opisjwanym, a odniesieniu takiemu
towarzysz^ wyrazy „lub rownowame". W przypadku przedmiotowego zamowienia Zamawiaj^cy
dopuszcza w zakresie wskazanych w SIWZ norm paliwa rozwi^zania rownowazne (patrz formularz opis
przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa). Wykonawca, ktory powohije si^ na rozwi^zania
rownowazne, winien zal^czyc do oferty sporz^dzoiiy przez siebie oraz podpisany opis norm
rownowamych wykazuj^cy, ze oferowane przez niego dostawy spelniaj^ wymagania okreslone w SIWZ.
Opis oferowanego rozwi^zania rownowaznego winien wykazac (udowodnic) rownowa^osc rozwi^zania,
ktore winno bye na poziomie nie gorszym niz normy wskazane w SIWZ. — » Realizacja zamowienia
b^dzie przebiegala na warunkach okreslonych w formularzu opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja
cenowa oraz we wzorze umowy, ktore stanowi^ integraln^ cz^sc niniejszej SIWZ. — » SIWZ, w tym
formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa, okresla standardy jakosciowe, o ktorych
mowa w art. 91 ust.2a pzp. — 4. Miejsce realizacji zamowienia: na terenie Polski. 5. Sposob obliczenia
ceny oferty wskazuje pkt II formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa. Cen? oferty
nalezy podac przy uwzgl^dnieniu stalego rabatu (wyrazonego w %) od kwoty podanej przez
Zamawiaj^cego, o ktory kazdorazowo b^dzie pomniejszana cena jednostkowa zakupu danego rodzaju
paliwa obowi^zuj^ca w d^ym punkcie sprzedazy Wykonawcy w dniu zakupu (tankowania) tego paliwa.
Jezeli Wykonawca nie udziela zadnego rabatu, w miejscu na podanie rabatu wpisuje 0 (zero). W takim
przypadku cena oferty nie b?dzie uwzgl^dniala rabatu.

II.5) Glowny kod CPV: 09132000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09132100-4

09134100-8

Calkowit art(|sc zamowienia (jezelizamawiajqcypodaje informacje o wartoscizamowienia)'.
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Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita
maksymalna wartosc w cafym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupow)

11.7) Czy przewiduje si^ udzielenie zamowien, 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
ktorych 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 zamowienie lub okres^ na ktory zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi^cach: 12 lub dniach:
lub

data rozpoczfcia: lub zakoiiczenia:

11.9) Informacje dodatkowe: — Termin wykonania zamowienia: w okresie od dnia 21.05.2020 r. do
dnia 21.05.2021 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po dniu 21.05.2020 r.,
b^dzie ona realizowana w okresie 12 miesi^cy licz^c od dnia jej zawarcia. »W terminie do 10 dni
roboczych licz^c od dnia zlozenia zamowienia na karty przez Zamawiaj^cego, Wykonawca winien wydac
Zamawiaj^cemu nieodplatnie karty paliwowe w liczbie okreslonej w SIWZ. »Duplikat karty zagubionej,
skradzionej, zniszczonej, wymagaj^cej zmiany danych etc. Wykonawca winien wydac Zamawiaj^cemu w
ci^gu 15 dni licz^c od chia zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiaj^cego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FTNANSOWYMI

TECHNICZNYM

in.l) WARUNKIUDZIALU W POSTl?POWANIU
lll.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o lie
wynika to z odr^biiych przepisow
Okreslenie warunkow: — Art. 22 ust. lb pkt 1 pzp - warunek udziahi w post^powaniu dotycz^cy
uprawnieh do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej. W celu wykazania spelnienia warunlai
udziahx w post^powaniu dotycz^cego uprawnieh do prowadzenia dzialalnosci zawodowej, a opisanego
ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ),
a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3.— Wykonawca winien
spelnic warunek dotycz^cy posiadania uprawnieh do wykonywania dzialalnosci polegaj^cej na obrocie
paliwami cieldymi. Wykonawca winien posiadac koncesj? na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej
w zakresie obrotu paliwami cieklymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (j.t. Dz.U.2019, poz.755). — UWAGA! W celu spelnienia tego warunku nie jest mozliwe
skorzystanie z zasobow innego podmiotu. Skorzystanie z zasobow innego podmiotu nie jest mozliwe
w zakresie wymagaj^cym koncesji. — W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o
udzielenie zamowienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1
SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia; b)
warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spelnic kazdy z
Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. ™ W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp
Wykonawca nie moze w celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu polegac na
posiadaniu uprawnieh do prowadzenia dzialalnosci zawodowej, tj. koncesji na prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami cieklymi, przez iime podmioty. — W przypadku
wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow: 1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt
VI pkt 1 sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia.
Oswiadczenie to winno potwierdzac spehiianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz bfak podstaw
wykluczenia; 2) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajqcych si? o udzielenie zamowienia; 3) dokument o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 SIWZ na
potwierdzenie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cy si? o udzielnie zamhwienia.
Informacje dodatkowe
IU.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow:

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

Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziahi w post^powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci przy realizacji zamowienia
wraz z informacj^ o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczerliu tych osob:
Informacje dodatkowe:

in.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

II1.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
ni.2.2) Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiaj^cy przewiduje nast^puj^ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC]^ W CELU
WSTl^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKIUDZIALU W POSTl^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

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

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji
Nie '

111.4) WYKAZ OSWIADCZElSf LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCY W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNO^CI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

in.5) WYKAZ OSWIADCZE]^ LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^
W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

HLS.l) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTl^POWANIU:
Koncesja na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami cieklynii, zgodnie z
art, 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. — UWAGA! W celu spelnienia tego
warunku nie jest mozliwe skorzystanie z zasobow innego podmiotu. Skorzystanie z zasobow innego
podmiotu nie jest mozliwe w zakresie wymagaj^c)^! koncesji.
HI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEI^ LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^
W POSTl^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
m.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMEENIONE W pkt III.3) - in.6)
— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o
ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o
przynaleznosci albo braku przynalezuosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 pzp. W przypadku przynale^osci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze
zlozyc wraz z oswiadczeniem dokumenty bqdz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z iimym
Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia. For.
art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentbw (...). Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zat^cznik do SIWZ. —
Kwestie Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia reguluje SIWZ. UWAGA!
Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty
peinomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic pelhomocnika do
reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do rejprezentowania w
post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument peinomocnictwa winien
odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw. — Kwestie ̂ i^zane
mi?d^innymi z fonn^ oswiadczen i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia
26.0Y2lgrj6 rjw spif^^fie rodzajdw dokumentdw(....) (Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm) oraz SIWZ.
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SEKCJAIV: PROCEDURA

rv.i) opis

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

Tak

Informacja na temat wadium
— 1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w
wysokosci: 4 000,00. ztotych (slownie: cztery tysi^ce 00/100 zlotych). ™ 2. Wykonawca moze wniesc
wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach: 1) 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^imym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)
por^czeniach 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. 3. Wadium wnoszone w
pieni^dzu nale^ 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: Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul.
Podchor^^ch 1,40-043 Katowice. — 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz
pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument - wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w
Katowicach, ul. Kossutha 13, fv pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumentu nie moze warunkdwac
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^ waznosci^ 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 c^iem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktorym uplywa termin skladania ofert.
Wadium winno miec charakter bezwarunkowy 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 Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplyw srodkow pieni?^ych na podany wyzej rachunek
bankowy, przed uplywem terminu sidadania ofert, o ktorym mowa 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
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

Nale^ podad informacje na temat udzielania zaiiczek:

IV.1.4) Wyraaga si? ziozenia ofert w postaci katalogow elektronlcznych lub dol^czenia do ofert
katalogow elektronicznych;

Nie

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

Informacje dodatkowe:

rv.1.5.) Wymaga si? ziozenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostanq zaproszeni do udziatu w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z oghszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

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

macj^\g^^/f^at umowy ramowej lub dynamicznego systeniu zakupow:
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Umowa ramowa b^dzie zawarta:

Czy przewiduje siq ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow uniowy ramowej:

Infbrmacje dodatkowe:

■ Zamowienie obejmuje ustanowienie dynairiicznego systemu zakupow:

Adres strony ihtemetqwej, na ktorej b^d^zamieszczone dodatkowe informacje dotyicz^ce
, dynamicznego systemu zakupow: ̂

Informacje dodatkowe: ^ ^ :

. W ramach umowy ramowej/dynamicznego. systemu zakupow dppuszcza siq zlozenie ofert w formie
• katalogow elektronicznych:

.  - Przewiduje si? ppbraniezeztozonych katalogow elektronicznych informacjipotaebnych do
:  ■ sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
Nale^ podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja bqdzie prowadzona:

Naleiy wskazac eleraqnty, ktdrych wartosci b^d^ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si§ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj^ce z bpisu pfzedmiott
zamowienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostanq. udostqpnione wykonawcpm w trakcie aukcji elektronicznej^.oraiz ; .■
-jakibqdzieferminichudostqpnienia:
Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob post^powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b^d^ warunki, na j^ich

Informacje dotycz^ce wykorzystjwanego sprzqtu elefoonicznego, rozwi^zah i specyfikaeji technicznych
w zakresie pol^czen:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej-i czasiedch tiwania:

Czas trwania: ■ .

.  Czy wykonawcy^ ktpr^ hie zloiyli nowych post^pieh, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego etapu:
Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria 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
nieograhiczony) ■
Tak :
IV;3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IY.3.1) Informacje najteiiiat negocjacji z oglbszeniein
lihitolp^ wkmaganiaj ktpre musz^ spelhiac wszystkie pferty: ,
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Przewidzi^e 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

IV.3.2) Informacje na t^mat 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^zania 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:
Nalezy 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 warunkow zamowienia;

Informacje dodatkowe:

^ IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na ktorej b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licyt'acji elektronicznej:
Wymagania dotycz^ce 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
post^ien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zloi^li "nowych pqst^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^phego etapu: ,
Termin skladania wnioskow 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 nalezytegp wykpnania umowy:

Informacje dodatkowe:
rV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si§ istotne zihiany postahowien zawartej umowy w stosimku do tresci oferty, na
podstawie ktorej d

cazac zal

tkoiiano wyboru wykonawcy: Tak
•ea charakter zmian oraz wamnki wprowadzenia zmian:
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— W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykqnawcy b^dz zrezygnowac z
podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozoriej w zamowieniu nr 2/ph/2020. Zmiana b^dz

■  rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaiiiem przyczyny zmiany b^dz
rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy (jezeli dotyczy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6J) Sposofo udost^pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub whioskow o dopuszczenie do udziaiu w posf^pdwaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 11:00,
Skrocenie terminu skladania wnipskow, ze wzgl^du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczpny, negocjacje z ogloszeniem): .

,; Nie- , " _ ' '
, Wskazac powody:

Jpzyk lub jpzyki, w jakich mog^ bye sporz^dzane pferty lub wnioski; o dopuszczenie dp udziaiu w
postppowaniu ^ ■
>jpzykpolski '
IV.6.3) Termin zwi^zania pferty; do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terfniriu skladania ofert)
iV,6,4) Przewiduje sip uniewaznienie postppowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow, ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czpsci
zamowienia:

IVi6,5) Informacje dodatkowe:
Kwestie dotycz^ce klauzuli RODQ reguluje SIWZ.--- W zwi^ku z ogloszonym stanem epidemii w

Polsce (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), otwarcie ofert bpdzie transmitPwane za posrednictwem kanahi youtube.
Wykonawcy/osoby zainteresowane udzialem w otwarciu- ofert, proszone s^ odpomednio wczesiiiej
zwrocid sip do Zaniawiaj^cego za posrednictwem poczty elektfonicznej na adres:
zamowieniapubliczne@nfz-kat6wice.pl, Zrwnioskiem o przeslanie linka do ww, transmisji. Zamawiaj^cy.
w odpowiedzi na.wniosek przesle stosowny link do, kanalu youtube, za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy.

ZAL^i^CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ^CE QFERT CZ^SCIOWYCH

Z  D>^ktora
§l^ego OddziB^ii V.'ojewodzkiego

Narodowego Fimduszu Zdrow'-;! w Kaiowicach
ZASTEPCA Z^TXEKTORA

DS. SLUZB mi^UROWYCH
I 6WIADCZS^jiteORC6W

Bozena Gil
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