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Ogloszenie o zamowieniu

Dostawy
Legal Basis;
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja i: Instvtucja zamawiajc^ca
1.1)

Nazwa i adresy

Narodowy Fundusz Zdrowia 6l^ski Oddziai Wojewodzki
ul. Kossutha 13
Katowice
40-844

Poiska

Osoba do kontaktdw: adres j.w,
Tel.: +48 327351637

E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.p!
Faks: +48 327351636
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Giowny adres: http://www.nfz-katowice.pl
1.2)

Informacja o zamowieniu wspoinym

1.3)

Komunikacja

Nieograniczony, peiny 1 bezposredni dostop do dokumentow zamOwienia mozna uzyskac bezpiatnie pod
adresem: http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi
Wiocej informacji mozna uzyskac pod adreserti podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczehie do udziafu w postopowahiu nalezy przesylac drog^ elektrohiczn^ za
posrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaiu w postopowaniu nalezy przesylac na adres podany powyzej
1.4)

Rodzaj ihstytucji zamawiajqcej
Podmiot prawa publicznego

1.5)

Glowny przedmiot dziafalnosci
Inna dziatalnosc: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II: Przedmiot
li.l)
Wieikosc lub zakres zamowienia
11.1.1)

Nazwa:

Dostawa macierzy do skladowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
Numer referencyjny: 9/pn/2019
11.1.2)

Gfowny kod CPV
30233141

11.1.3)

Rodzaj zamowienia
Dostawy

11.1.4)

Krotki opis:
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Przedmiotem zamowienia jest dostawa macierzy do sktadpwania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym.
Przedmiot zamowienia obejrnuje rdwniez czynno^Oi wdrozeniowe. Reaiizacja dostawy i wdrozenie nastppi
zgodnie z zasadami okreslopynii w SIWZ, w tym zgodnie z fdrmularzem opis przedmidfu zamowienia i wzorem
umov\^. Prawo ppcji,:Obok zamowienia gwarantdwanego, obejmujpcego dostaWp i wdrozenie'i szt. macierzy
dyskowej oraz 14 szt. dyskdW NL-SAS, Zamawiajpcy zastrzega sobie prawo zrealizowania zamowienia
objptego prawem ppcji.

Reaiizacja prawa opcji bpdzie pplegata na dostarczeniu wskazanych przez Zamawiajpcego elementpw (do.l4
szt. dyskdw NL-SAS) i wdrozeniu ich w ww. macierzy. Opis elementow objptych prawem.opcji znajduje sip W
formularzu opis przedmiotu zam6wienia.Adres strony internetpwej, na ktdrej zostanie zamieszczona SiWZ:
.http://www.nfz-katowice.pl/news/grpup/16/o-nas/zamowienia/przetargi. Oferty nalezy sWadac za posrpdnictwem
miniPortalu: https://miniportal.uzp.g'ov.pi/.
11.1.5)

Szacunkowa catkowlta wartosc

11.1.6)

Informacje o czpsciach
To zamowienie podzielone jest na czpsci: nie

11.2)

Opis

11.2.1)

Ncizwa:

11.2.2)

Dodatkovvy kod lub kody CPV

11.2.3)

Miejsce swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL22A

Gfdwne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Kossutha 13 w Katowicach (zarpWhp ddstaWa jak i wdrozenie).
11.2.4).

Opis zamowienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest ddstaWa macierzy do skiadowania kopji zapasowych w Centrum Zapasowym.
Przedrniot zamowienia obejmuje rdwniez czynnosci wdrozeniowe.

Reaiizacja dostawy i wdrozenie nastppi zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem
opis.przedmiotu zamowienia i wzorem umowy.

2. Opis przedmiotu zamowienia okresia standardy jakosciowe, o ktprych mowaw art.91 ust.2a pzp.
3. Zakres przedmiotowy

Obok zamdwienia gwarantowanego, obejmujpcego dostawp i wdrozenie 1 szt. macierzy dyskowej oraz 14 szt.
dyskdw NL-SAS, Zamawiajpcy zastrzega sobie prawp zrealizowania zafndvyienia objptego prawem opcji.
Reaiizacja prawa opcji bpdzie polegafa na dostarczeniu wskazanych pfzez Zamawiajpcego elementdw (do 14
szt. dyskdw NL-SAS) i wdrozeniu ich w ww. macierzy.

Opis elementdw objptych prawem opcji znajduje sip w forrnularzu opis przedmiotu zamdwienia.

4. Szczegdfowy ppis przedmiotu zamdwienia zawiera formularz Opis przedmiotu zamdwienia, stanowipcy
integralnp czpsc SIWZ.

5. Reaiizacja zamdwienia bpdzie przebiegata.na warunkach okredlonych we wzorze umowy, stanowipcym
integralnp czpsc SIWZ. Wzdr umowy przewlduje i pkresia warunki ewentualnej zmianytresci umowy.
6. Wykonawca winien ppdac w tresci formularza opis przedmiotu.zamdwienia nazWp producenta oraz nazwp
modelu oferowanych elementdw (wprzypadku dysku rdWniez pojemnosc).

Formularz opis przedmiotu zamdwienia, w tym wskazane przez Wykonawcp nazwy producenta oraz nazwy

modelu (w przypadku dysku rdwniez pojemnosc), skladaj^ sip na tresc pferty.
7. Termin wykonania zamdwienia:

a) wykonanie zarndwienia gwarantowanego - w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy,z zastrzezeniem
postanowieh §7 wzoru umowy.

3/8

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Zamawiaj^cy-przekaze.Wykonawcy
jednorazow^ infqrmacj? o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 21 dni licz^c od dnia
zawarcia umowy. Wykonawca zobowiqzarty bqdzie dostarezyc.przedmiot pbj^ty prawem opeji w terminie do
60 dni od dnia poinformowania o skorzystaniu z prawa opcji. informacja zostariie przekazaha Wykonawcy na
pismie. W przypadku.skorzystapia z prawa opcji, Zamawiaj^cy wskaze iiczb? zamawianych eiementow.
c) Licencje na oprograitiowanie dostarczone w ramach zamowienia (iicencje na oprogramowanie komputerowe)
zostana udzielone na czas nieoznaczony.

9. Wykonawea winien zio2yd nastapujace oswiadczenia, ktorych tresc znajduje si? w formuiarzu opis
przedmiotu zamowienia:

a) Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz oferowane oraz dostarczone przez nas macietz oraz dyski bada
fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wczesniej niz w ii potowie 2018 r. W definicji sprza'tu fabrycznie
nowego nie miesci si? sprzat ponownie wprowadzony na rynek przez-producenta sprzatu po przeprowadzonym
procesie jego odnowienia (ang...refurbished"). Zamawiajacy nie dopuszcza dostarczenia macierzy |ub dyskdw
ponownie wprowadzonych na rynek przez producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang.
..refurbished").

b) Oswiadczamy i zobowiazujemy sia. iz oferowane oraz dostarczone przez nas macierz oraz dyski bada
wyprodukowane zgodriie z obowiazujaoymi przepisami prawa oraz norrnaitii. bada w peini wartosciowe

i fradajace sia do uzywania zgodnie z Jch przeznaczeniem oraz bada posiadafy deklaracje zgpdnosci CE.
c) Oswiadczamy i zobowiazujemy sia,'z oferowane oraz dostarczone przez nas macierz oraz dyski pochodza
z legainego zrodia oraz bada objate pakietem uprawnieh gwarancyjnyeh (na warunkach opisanych w SiWZ.
w tym we wzprze umowy)"zawartych w cenie oferty.,Oswiadczamy. iz posiadafny Qwarancja producenta
oferowanegp Sprzatu.

d) Oswiadczamy i zobowiazujemy sia,- iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiajacemu dostap
do wszeikich pqprawek i najnowszych wersji oprqgramowania udostaphionych przez producenta, w tym prawo
do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta badz w inny sposob udostapniony przez Wykonawea.'
zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osob iub podmiotdw
11.2.5)

Kryteriaudzielenla zamowienia
Kryteha okresione ponizej
Cena

11.2.6)

Szacunkowa wartosc

11.2.7)

Okres obowiazywania zamowienia, umowy ramowej iub dynamicznego systemu zakupow
Okres w dniach: 60

Niniejsze zambwienie podlega wznowieniu: nie
11.2.10) Informacje o ofertach wariantpwych
Dopuszcza sia skiadanie ofert wariantowych: nie
11.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Obok zamowienia gwarantowanego. obejmujacego dostawa i vydrozenie 1 szt. macierzy dyskowej oraz 14 szt.
dyskdw NL-SAS, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zreaiizowania zamowienia objatego prawem Opcji.
Reaiizacja prawa opcji badzie poiegaia na dostarczeniu wskazanych przez Zamawiajacego eiementow (do 14
szt. dyskdw NL-SAS) i wdrozeniu ich www. macierzy.

,

Opis eiementdw objatych prawem opcji znajduje sia w formuiarzu opis przedmiotu zamdwienia. •

,
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W ciqgu 21 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy jednorazowo pisemn^

informacj? o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji
Zamawiaj^cy wskaze, zjakiej liczby elementow chce skorzystac.

Realizacja prawa opcji uzaiezniona bbdzie od decyzji Zamawiaj^cego(w szczegolnosci od posiadania przez
Zamawiaj^cego srodkbw finansowych w odpowiedniej wysokosci).

Wykonawcy nie przysiuguj^ zadne roszczeriia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku nieskorzystania
• przez Zamawiaj^cego z prawa,Opcji b^dz w przypadku skorzystania z prawa opcji w niepelnym zakresie.
Cena za zambwienie gwarantowane stanowi can? oferty. Sposob obiiczeriia ceny za przedmiot zamowienia
obj^ty zamowieniem gwarantoWanym wynika z pkt lA formuiarza oferty. Wykonawca dokonuje zatem operacji
; rhatematycznych w koiejnpsci podanej w pkt lA. Cena za zambwienie gwarantowane stanowi cenp oferty
podiegaji^c^ nastppnie ocenie w kryterium oceny ofert. Sposbb bbiiczenia ceny za przedmiot zambwienia objpty
prawem opcji.wynika z pkt IB fprrnularza oferty. Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych w:
koiejnosci podanej w pkt IB,
Za przedmiot objpty pravveiti opcji Wykonawca nie moze zaPferpwac ceiiyjednostkowej w wysokosci innej niz
wysokosb ceny jednostkowej zaoferoWanej przez Wykona,wcp w pkt lA formuiarza oferty.

W przypadku niezacfiowaniia przez Wykonawcp powyzszej zasady, cena jednostkowa zostanie dostosowana'dp poziomu ceny jednostkowej z tabeii^z pkt lA, a kaikuiacja w tabeji z pkt IB.pdpowiednio ppprawiona.

Wykonawca winien oswiadczyc. iz vyyraza na niniejsze zgodp.
11.2.12), Informacje na temat katalogow elektronicznych
11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskjej
Zambwienie dotyczy projektu/programu finansowanego Ze srodkbw Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkpwe

l)Kryterium pceny ofert: Cena - waga 100%.2)Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium
w wysokosci: 4 000,00 PLN,3)Wykonawca winien zaoferowac 36-^miesipczny okres gwarancji j rpkbjmi
zawady.4)Zamawiaj^cy przeWiduje zastosowanie procedury.o ktbrej mowaw art.24aa ust.l ustawy Prawo:
zambwien pubiicznych.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym. ekonomjcznvm.finansowym i technicznvm
ili.l)

iii.1.1)

Warunki udzialu

Zdplnosc do prowadzenia dziatalnosci zawodowej, w tym wymogi zwi^ane z wpisem do rejestru
zawodbwego lub handlowego

Hi.1.2)

Sytuacjaekonomicznalfinarisowa

iji.l.S)

Zdblnosc techniczna 1 kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krbtki opis krytpribw kwaiifikacji:

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w ppstppowaniu dotyczqcy zdoinosci zawodbwej.W ceiu wykazania
spelnienia warunku udzialu w postppowaniu dotycz^cegp zdoinosci zawodowej(posiadania doswiadczenia), a
opisanego ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie (JEDZ)o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt Vi pkt 1 ppktl
SiWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktbrych mowa w pkt Vf pkt 3 iit.d i iit.e SiWZ. W przypadku

niniejszego zambwienia, oswiadczenie, o ktbrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada w
formie jednoiitego dpkumentu (JEDZ), ktbry zaf^cza do oferty w sposbb opisany w instrukcji dotycz^cej jEpZ.
Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdoinosci zawodowej(posiadania wymaganego dosvyiadezenia)
poiegaj^cy na naiezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczen okresowych iub ciggfych rbwniez wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 iat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeii okres prowadzenia dzialalnosci
jest krbtszy - w tym okresie, przynajmnjej i (jednej) dostawy macierzy iub innego sprzptu serwerowego
wykonanej iub wykonywanej. Jezeii Wykonawca powola sip na wykgnywanie dostawy stanowigcej swiadczenie.
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okrespwe lub ci^gfe, w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany bpdzie wykazac(udowodnic) okrespwy lub ci^gfy
charakter swiadczenia. Jezeli WykonawGa polega nazdolnosci zawbdqWej(doswiadczeniu) innych podmiotow,
przedstawia wykaz dostaw j.w, wraz z dowodami j.w. wystawionymi dia tych podmiotow.
Minimalny poziom ewentuainie wymaganych standardbw:
Pod pojociem wykonana dostawa maqierzy lub innego sprzptu serwerovyego nalezy rozumiee zamowienie
pplegaj^ce na dpstarczeniu macierzy lub Innego sprzptu serwerowego o wartosci nie mnlejszej nlz 100 000,00
ztotych brutto, ktoregp reallzacja zostala zakonczona:(umowa zostata zreallzowana).
Ppd pojpclem wykonywana dostawa maclprzy lub Innego sprzptu serwerowego nalezy rozumiee zamowienie
bpd^ce w trakcle .reallzacjl (umowa jest nadal reallzowana) polegajqce na dostarczanlu macierzy lub Innego
sprz§tu serwerowego, ktorego pewna czpse o wartosci nIe. mnlejszej nlz 100 000,00 ziotych brutto, zostata juz
zreallzowana.

uyVAGAI* Odpowlednio wykonanle lub wykonywanle kazdej wykazanej dostawy musi zostac popaite dowbdem,
ze dostawa zostata wykonand nalezycle lub jest wykonywana nalezycle.
• Ihformacje podane.w fbrmularzu wykaz dostaw nIe mog^ bye sprzeczne z InformacjamI wynlkajacyml z
dokumentbw potwierdzajacych naiezyte wykonanle (wykonywanle) dostaw.
•Podajejc w formularzu wykaz dostaw datp wykonania, Wykonawca wskazuje dzlern, mlesl^c I rok yvykonania
(zakoriczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej(umowa jest nadal reallzpwana) Wykonawca
wskazuje dzleii, mlesl^c I rok wykonania (zakonczenia) zreallzowanej juz czpsci dostawy z zaznaczenlem; Iz
jest to dostawa(umowa) riadal reallzowana.
•Podajac w formularzu wykaz dostaw wartose, Wykonawca:
- w przypadku dostawy wykonanej - wplsuje kwotp brutto w ztotych za catosc wykonanej dostawy, zas
- w przypadku dostawy wykonywanej(umowa jest nadal reallzowana) - Wykonawca wplsuje zarbwno kwotp
brutto w ztotych za zreallzowana juz w ramach catoscl czpsc dostawy oraz kwotp brutto w ztotych stanowlaca
wartose catej dostawy.

•Jezell zakres przedmlotowy wykazywanych przez Wykonawcp zampwieri bytby szerszy (hp. obejmpwatby
rbwnlez dostawp Innych elementbw, Innego asortymentu tub Inny rodzaj zambwienia, np. ustugl), Wykonawca
winlen wyodrpbnie I ppdac dane dotyezace samej dostawy macierzy lub Innego sprzptu serwerowego. W
przypadku podawanla wartosci Wykonawca winlen wplsac zarbwno kwotp brutto stanowlaca wartose categp
zambwienia,jak I wartose brutto.samej dostawy macierzy lub Innegb sprzptu serwerowego'.
•Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmlot, na rzecz ktbfegp dostawa zostata wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazujac jego nazwp I adres.

•Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje Informacjp, czy dostawa(umowa)zostata wykonana, czy tez
jest nadal wykonywana.

W przypadku Wykonawcbw wspblnle ublegajaeych sip o udzleienle zambwienia:
a) warunek nlepodleganlawykluczPnlu, o ktbrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, wlplen spetnic kazdy z

Wykonawcbw wspblnle ublegaj^cy sip o udzleienle zanfibwlenla;
b) warunek udzlatu w postppowanlu, o ktbrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt.2 SlWZ, winleh spetnic samodzlelnle
przynajmnlej jeden z Wykonawcbw.wspblnle ubiegajacych sip o udzleienle zanibwlenla, tzn. przynajmnlej jeden

z taklch Wykonawcbw powlnlen posladac wymagane doswladczenle (brak mozllwosci sumowania zdolnosci
zawodowej - doswiadczenia).
Kwestia podmlotbw, na ktbrych zasoby powotuje sip Zamawlajapy (art.22a.ust.l pzp)zostata opisana w
SIWZ oraz w pkt III.1.3 nInlejSzego ogtoszenla. Zasady dptyczace wykonawcbw wspblnle ubiegajacych sip o
udzleienle zambwienia okresia SIWZ.

.1.5)

informaGje o zambwieniach zastrzezonych

.2)

Warunki dotyczace zamowienia

V-
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111.2.2)

Warunki realizacji umowy:

Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowi^cym
integraln^ cz^sc SIWZ. Wzbr umowy przewiduje 1 okresia rowniez warunki ewentualnej zmiany travel umowy.
Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek i za zgod^
Zamawiaj^cego, innego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model wskazahy przez Wykonawc? w
ofercie ziozonej w zamowieniu nr 9/pn/2019, pod warunkiem l^cznego spelnienia przeslanek opisanych we
wzorze umowy.

111.2.3)

Informacje natemat pracownjkow odpowiedzialnych zawykonanie zamowienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis

IV.l.l)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow

IV.1.4)

Zmniejszenie iiczby rozwiqzan iub ofert podczas negpcjacji iub diaiogu

IV.1.6)

informacje natemat aukcji eiektronicznej

IV.l.B)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowien rzqdowych (GRA)
Zamowienie jest obj^te Porozumieniem w sprawie zamowien rz^dowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycz^ca przedmiotowego post^powania

IV.2.2)

Termin sktadania ofert Iub wnioskow o dopuszczenie do udziatu
Data: 07/10/2019

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysfania zaproszen do sktadania ofert lub do udziatu wybranym kandydatom

IV.2.4)

J^zyki, w ktorych mozna sporz^dzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu:
Polski

IV.2.6)

Minimainy okres, w ktorym oferent b^dzie zwiqzany oferty
Oferta musi zachowac waznosc do: 05/12/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2019

Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, poko] 217a (11 pi?tro).
Sekcja VI: Informacje uzupetniajpce
VI.1)
Informacje o powtarzaj^cym sIq charakterze zamowienia
Jest to zamowienie o charakterze powtarzaj^cym si?: nie
VI.2)

Informacje na temat procesow elektronicznych
Akceptowane b?d^ faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
A. Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganie wykluczeniu. W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzic
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt 23 pzp. W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca sktadawraz z oferty oswiadczenie (JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu (patrz: pkt VI
pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ oraz
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oswiadczenis, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 iit.b 1 lit.c SIWZ; zas.w terrninie.3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej.inforrnacji, o ktorej mowa w art..86 ust.5 pzp, Wykgnawca skfada rpwniez oswiadczenie
wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ(dot. grupy kapitalowej). B.Do oferty Wykonawca dol^cza: 1) aktualne na
dzien sktadania oferty oswiadczenle, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, tj. ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz-spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w zakresie dotyczqcym zdolnosci zawodowej
(posiadanie,doswiadczenia);w przypadky niniejszego zamowienia, oswiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sWada w formie jednolitego dokurnentu (JEDZ).;lnformacje zawarte w ww.

oswiadczenlu stanowi^ wst^pne potwierdzenie, ze Wykonawca nIe podlega wykluczeniu draz spelnia warunki
udziatu w post§powaniu (por. art; 25a ust.l pkt 1, art. 25a ust.2 pzp). Uwaga! Wykonawca, ktory powoluje
si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania bfaku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (art. 24
ust.l pkt 13:pkt 22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu
w post?powaniu, sktada.takze jednolite dokumenty(JEDZ) dotycz^ce tych podmiotow (por. art. 25a ust.3 pkt
1 pzp). 2)zobowi^anie innego podmiotu do oddania Wykonawey do dyspozycji niezb.?dnych zasobow na

potrzeby realizacji zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej- doswiadczeniu - innego
podmiotu - patrz pkt V pkt 3 SIWZ). C. Przed udzleleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?,

ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie
aktualnycb na dzien ziozenia nast?puj^cych oswiadczen i dokumentow; - w celu potwierdzenia braku podstaw
dp \Aiykluczenia:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego(KRK)w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt
13,14 i 21 pzp wystawione] nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; informacja .
z KRK w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 21 pzp dotyczy podmiotu zbiorowego:b)oswiadczenia
Wykonawey o braku wydania wobec niego prawomOcnego wyroku s^du lub ostafecznej decyzji administracyjnej
0 zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, oplat lub sWadek na ubezpieczenia Spofeczne Tub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentow potwierdzaj^cych dokonanie platnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi^^cego porozumienia w sprawie .
splat tych naleznosci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp):c) oswiadczenia Wykonawey o braku orzeczenia
wobec niego tytulem srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (dotyczy art.
24 ust.l pkt 22 pzp):» Jezeli Wykonawca polega nazdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 22a pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty oraz oswiadczenia
wymienione pod lit. a-c.- w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu: d)formularz
wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresje ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu
skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich . .

wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych:dostawy zostaly wykonane (por. pkt V pkt
1 ppkt 2 SIWZ),wraz z zal^czeniem dowodow okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s^

wykgnywane nalezycie.Jezeli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP patrz:pkt
VI.4SIWZ.

VI.4)

Prdcedury odwolawcze

Vl.4.1)

Organ bdpowiedzialny za prpcedury odwotawcze
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676

Polska
Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

III
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Adres interneto%; http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Vl.4.3)

Sktadanie odwotah

DoWadne informacje na temat terminpw skladania odwolah:

Zasady zwigzane ze skladaniem.odwolah pkresia Dziat VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zampwjeh
publicznych.(wskr6cie: pzp)l

1. Odwolanie wnosi sip w tefminie 10 dni pd dnia przestania informacji o czyhnpsci zamavyiajgcegp stanowigcej
podstawg jegp wniesienia - jezeli zpstaty przestane vy sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanje drugle pzp albo

w terminie 15 dni - jezeli zostaiy przeslane w inny sposob - w przypadku gdy wartosc zamowieriia przekracza
kwpty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;

2. Odwolanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieriiu, a jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie przetargu
niedgraniczoriegoi takze wobec pdstanowieh specyfikacji istothych warunkow zamowienia, wnosi sip w
terminielO dni od dniapublikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia ria stronie internetowej - jezeli wartosd zampwienia jest rdwna lub
przekracza kwoy okreslone w przepisach Vvydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp;
3. Odwolanie wobec czynnosci inhych niz okreslone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi sig.w przypadku
zamowieh.ktorych wartosc jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.
llust.8pzp - w terminie 10 drii od dnia, w ktorym powzipto lub przy zachpwaniu nalezytej starannosci mozna

bylo powzigc wiadomosc o okolicznosciach stanowigcych podstawp jego wniesienia.
5. W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamowieniu lub postanowien specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia zamawiajgcy moze przedluzyc termin skladania ofert lub termin skladania
wnioskqw.

6. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofeft bieg tefminu zwigzania ofertg ulega ■
Vr.4.4)

zgwieszeniu do czasu ogloszenja przez Izbp orzeczenia.
Zrodto, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania odwotah
Urzgd Zamowien Publicznych
ui. Postppu 17a
Warszawa
02-676

Polska

Tel.: +48 224587701

E-mail: uzp@uzp.gbv.pl :
Faks: +48 224587700
Adres internefowy: http://www.uzp.gov.pl
Vi;5)

Data wyslania niniejszego ogloszenia: ^ 0 08 2019
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