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Narbdowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojew6dzki: DOSTAWA ZESTAW6W KOMPUTEROWYCH,

DRUKAREK ORAZ K0MPUTER6w P^ENO^NYCH WRAZ Z OSPRZ^TEM

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dosta^vy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkdw Unit Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu f

O zambwienie mog^ ubiegab si^ wyl^cznie zakiady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktdrych dzialalnoSc, lub

dzialalnoSb ich wyodr^bnionych organizacyjnie Jednostek, ktdre b^d^ realizowaly zambwienie, obejmuje spolecznq i

zawodow^ integracj^ osbb bfdqcych czlonl^mi grup spolecznie marginalizowanych

■ Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskamik zatrudnienia osob nalezqcych do jednej lub wi?cej kategorii, o ktbrych

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pqj, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez zakiady pracy chronionej lub

wykonawcbw albo ich jednostki (w %)

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy

Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, ktbreniu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie

post^powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktbremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli prowadzenie post^powania:

Postfpowanie jest przeprowadzane wspblnie przez zamawiajqeych

, Nie

Jezeli tak, nalezy wymienib zamawiaj^cych, ktorzy wspblnie pizeprowadzaj^ postfpowanie oraz podab adresy ich

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktbw wraz z danymi do kontaktbw:

Postfpowanie jest przeprowadzane wspblnie z zamawiaj^cymi z innych pahstw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postfpowania wspblnie z zamawiajqcymi z innych pabstw czlonkowskich Unii

Europejskiej - maj^ce zastosowanie krajowe prawo zambwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewbdzki, krajowy numer identyfikacyjny

15447382000300, ul. ul. Kossutha 13 ,40-844 Katowice, woj. Slqskie, panstwo Polska, tel. (032) 7351547; 7351637,

e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktbrym moma uzyskab dostfp do narzfdzi i urzqdzen lub formatbw plikbw, ktbre nie

ogolnie dostfpne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Podmiot prawa publicznego

J.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA Qezeli dotyczy):
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Podziat obowiqzkdw mi^dzy zaraawiaj^cymi w przypadku wsp6bego przeprowadzania post?powania, w tym w

przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z zamawiajqcjroi z innych panstw czlonkowskicK Unii J' • "■ " •
Europejskiej (ktdryz zamawiaj^cychjestodpowiedzialny zaprzeprowadzeniepost^powania, czyiwjakimzakresie

za przeprcwadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zara6wienie b?dzie udzielane przez

kazdegoz zamawiaj^cych indywiduabie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych

zamawiaj^cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Niepgraniczony, pelny i bezposredni dostpp do dokumentdw z postfpowania mozna uzyska6 pod adresem (URL)

Tak

https://www.nfz-katowice.pl/bdex.php/o-nas/zamowienia"publiczne/przetargi

Adres strony internetowej) na ktdrej zamieszczona b^dzie specyflkacja istotnych warunkdw zamdwienia

Tak

https://www.nfe-katowice.pl/index.php/Q-nas/zamDwienia-publiczne/przetargi

Dostpp do dokumentdw z post^powania jest ograniczony • wipcej informacji mozna uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziab w postppowaniu nale^ przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzlatu w postppowaiiiu w inny spos6b:

Nie

Inny sposgb:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu w inny sposdb:

Tak

Inny sposob:

w formie pisemnej

Adres:

Slpski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj 208A (11

piptro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urzpdzed lub formatdw plikdw, ktdre nie ogdlnie

dostppne

Nie

Niecgraniczony, peby, bezposredni i bezplabydostgp do tych narz^dzi mozna uzyskad pod adresem: (URL)

SEKCJA TI: PRZET)MTOT ZAM6wngNTA

II.l) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawlaj^cego: DOSTAWA ZESTAW6W KOMPUTEROWYCH,
DRUKAREK ORAZ K0MPUTER6w PRZENOSNYCH WRAZ Z OSPRZ^TEM
Numer referencyjny: 12/pn/2020

Przed wszcz^ciem post^powania o udzielenie zamdwienia przeprowadzono dialog techniczny

[ti
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11.2) Rodzaj zamdwienia: Dostawy

IIJ) Informacja o mozliwo^ci skladania ofert cz^lcio>vych

Zamdwienie podzielone jest na cz?§ci:

Tak. ■ ^ .

Oferty lub wnioski o dopiiszczenie do udzialu yv postfpowaniu mozna skladad w odniesieniu do;

wszystkich cz§§ci

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do.udzielenia tqcznie nast^pujqcych cz^lci lub grup cz^Sci:

Maksymalna liczba czfSci zamdwienia, na ktdre moze zostac udzielone zamdwienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krdtki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub robot budowlanych lub

okreMenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okrellenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawdw

komputerowych, drukarek oraz komputerdw przeno^nych wraz z osprz?tem dla ̂ Igskiego Oddziahi Wojewdd^ego

Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z forraularzem opis

pizedmiotu zamdwienia i wzorem umowy. 2. Przedmiot zamdwienia zost^ podzielony na 2 Pakiety: a) PAKIETI -

dostawa zestawdw komputerowych oraz drukarek b) PAKIET II dostawa komputerdw przenosnych wraz z osprz^tem

Przedmiot zamdwienia w Pakiecie I obejmuje dostaw?: 1) Komputer stacjonamy TYP 2-10 szt. 2) Monitor

komputerowy do komputera stacjonamego TYP 2-10 szt. 3) Komputer stacjonamy TYP 1 - 45 szt. 4) Monitor

kpmputerowy do komputera stacjonamego TYP 1-45 szt. 5) Drukarki laserowe monochromatyczne - 5 szt. Przedmiot

zamdwienia w Pakiecie II obejmuje dostaw?: 1) Komputer przenosny TYP 2-10 szt 2) Komputer przenosny TYP 1 -

60 szt 3) Monitor TYP 2 — 10 szt. 4) Monitor TYP 1 — 60 szt. 3. Realizacja zamdwienia w kazdym z pakietdw b?dzie

przebiegata na warunkach okreslpnych we wzorze umowy (pakiet I/pakiet II). Wzdr umowy (pakiet I/pakiet II) okre^la

zasady eweritualnej zmiany postanowien umowy. 4. Wykonawca winien zaoferowad 48-miesi?czn^ gwarancj? oraz

r?kojmi? za wady na komputery stacjoname wraz z monitorami oraz 36-miesi9czn^ gwarancj? oraz r?kojmi? za wady

na drukarki (dot. Pakietu I) / 36-miesi?czn^ gwarancj? oraz r?kojmi? za wady na komputery przeno^ne wraz z

monitorami (dot. Pakietu II) na wamnkach okreslonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formulaic opis

przedmiotu zamdwienia. Bieg okresu gwarancji oraz r?kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania protokohi

odbiom jakosciowego. 5. Miejsce wykonania zamdwienia (miejsce dostawy) dla Pakietu I oraz Pakietu II: ul. Kossutha

13,40-844 Katowice. 6. SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamdwienia, zawiera standardyjakoSciowe, o ktdrych

mowa w art. 91 ust.2a pzp.

n.5) Gldwny kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30213100-6

30231300-0

30232110-8

II.6) Calkowita warto^d zamdwienia (jezelizamawiajqcypodaje informacje o wartosci zamdwienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um^ ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa calkowita maksymalna wartosc w

L
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cafym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

n.7) Czy przewiduje si^ udzielenie zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3

ustawy Pzp: Nie.

- Okreslenie piZediniotu/wielko^ci lub zakresu oraz warunkdw na jakich zostan^ udzielone zamowienia, o kt6rych mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w kt6rym rcalizowane b^dzie zamdwienie lub okres, na ktdry zostala zawarta umowa ramowa lub

okres, na ktdry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupdw:

nuesi^cach: lub dnlach:

lub

data rozppczfcia: lub zakonczenla:

Okres w miesigcach Okres w dniach Data rozpocz^cia Data zakonczenia

40

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamdwienia dla Pakietu I oraz Pakietu 11: a) dostawa przedmiotu

zamdwienia winna nast^pic w tenninie do 40 dni od dnia zawarcia umowy. b) licencje (licencje na oprogramowanie

komputerowe) dostarczone w raraach niniejszego zamdwienia winny zostad udzielone na czas nieokreslony. Z uwagi na

okolicznosc, iz przedmiot zamdwienia jest finansowany ze Srodkdw inwestycyjnych roku 2020, Zamawiajgcy zastrzega,

iz w przypadku opdznienia w dostawie sprz^tu w stosimku do terminu dostawy, tj. przekraczaj^cego datp 20.01.2020 r.

Zaraawiaj^cy b^dzie mial prawo do odst^pienia albo do rozwi^zania umowy na warunkach okre^lonych we wzorze

umowy; Zamawiaj^cy zastrzega, iz zawarcie umowy winno nast^pic do dnia 31.12.2020 r. Zawarcie umowy po tym

teiminie CO do zasady nie jest mozliwe z uwagi na finansowanie zadan obj^tych zamdwieniem z rzeczowego planu

inwestycyjnego NFZ na rok 2020. Zgodnie z regulacjami obowi^zuj^cymi w NFZ warunkiem fmansowania zadan z

planu roku 2020 jest zawarcie umowy (udzielenie zamdwienia) do dnia 31.12.2020 r. Wobec powyzszego Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo do odst^pienia od zawarcia umowy.

SEKCJA ni: INFORMACTE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKQNOMTCZNYM.

FINANSOWYMITECHNTCZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POSTJ^POWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia pkreslonej dzialalnoScl zawodowej, o lie wynika to z

odrfbnych przepisdw

bkreSlenie warunkdw:

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSIenie warunkdw:

Informacje dodatkowe

111.1.3) ZdolnoSd technlczna lub zawodowa

OkreSlenie warunkdw: W celu wykazania spehiienia warunku udziahi w post^powaniu dotycz^cego zdolnoSci

zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oSwiadczenie (patrz

pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a, lit.b i

lit.c SIWZ. Wykonawca winien spehiic warunek dotycz^cy zdolnoSci zawodowej polegajqcy na nalezytym

. wykonaniu, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych rdwniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat

przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krdtszy - w tym okresie,

przynajmniej jednej dostawy sprzptu komputerowego wykonanej lub wykonywanej. Pakiet I Pod poj^ciem

wykonana dostawa nale^ rozumied zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz?tu komputerowego o warto^ci nie

mniejszej niz 100 000 zl brutto, ktdrego realizacja zostala zakonczona (umowa zostala zrealizowana). Pod poj?ciem

, wykonywana dostawa nalezy rozumied zamdwienie b^d^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana)

polegajgce na dostawie^rzptu komputerowego, ktdrego pewna czpsd o wartosci nie mniejszej niz 100 000 zl brutto,
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zostalajuz zrealizowana (uwaga: sytuacja ta dotyczy wy^cznie ̂wiadczen okresowych lub cigglych. Jezeli

Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku

w^tpliwosci zpbowi^zany b?dzie wykaza6 [udowodnid] okresowy lub ci^gty charakter §wiadczenia). Pakiet II Pod

poj?ciem wykonana dostawa nale^ rozumiec zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz?tu komputerowego o

warto^ci nie mniejszej niz 100 000 zi brutto, ktdrego realizacja zostala zakonczona (umowa zostala zrealizowana).

Pod poj?ciem wykonywana dostawa nale^ rpzumiec zamdwienie b?d^ce w trakcie realizacji (uraowa jest nadal

realizpwana) pplegajqce na dostawie sprz?tu komputerowego, ktdrego pewna cz?§d o warto^ci nie mniejszej niz 100

000 zl brutto, zostala juz zrealizowana (uwaga: sytuacja ta dotyezy wyl^cznie swiadczen okresowych lub ci^glych.

Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej Swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku

wqtpliwosci zobowigzany.b?dzie wykazac [udowodnic] okresowy lub ci^gly charakter Swiadczenia). Jezeli

Wykonawca sklada ofert? zardwno w Pakiecie I, jak i w pakiecie II zamdwienia, wystarczy ze wykaze, iz wykonal

zamdwienie polegajgce na dostarczeniu sprz?tu komputerowego o wartoSci nie mniejszej.niz 100 000 zl brutto.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziatu w

post?powaniu iraion i nazwisk osdb wykonuj^cych czynnosci przy realizacji zamdwienia wraz z informacj^ o

kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych osdb: Nie

Infoimacje dodatkowe:

ni.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie ̂ vykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zamawiaj^cy przewiduje nast?puj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

in.3) WYKAZ OSWIADCZEI^ SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU WST]?PNEGO

POTWIERDZENIA, tE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKIUDZIALU W

POST^POWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA SELEKCJI

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

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteridw selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O^WIADCZEIV LUB D0KUMENT6w , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W

POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO^CI, O

KT6RYCH MOWA W art. 25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

IH.S) WYKAZ OSwIADCZEN LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W

POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO^CI, O

KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

IU.S.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6w UDZIALU W POST^POWANIU:

- w celu potwierdzenia spehiiania warunku udziahi w post?powaniu: a) wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw)

wykonanych a w przypadku swiadczen okresowych lub cigglych rdwniez wykonywanych, w okresie ostatnich trzech

lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalno5ci jest krdtszy - w tym okresie

odpowiadajgcych wyraaganiom okreslonym w pkt. V SIWZ, wraz z podaniem ich wartosci, przedraiotu, dat

wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawa zostala wykonana, wraz z zal^czeniem b) dowoddw

okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o

ktdrw;h mowa pow>^, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy
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byly wykonywane, a w. przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych wykonywane, a jezeli z uzasadnionej

. przyczyny o obiektywnym charakteize Wykdnawca nie jek w stanie uzyskac tych dokumentbw - oSwiadczenie

Wykonawcy. W przypadku Swiadczeh okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje b^di inne

dokumenty potwierdzaj^ce ich nale:^e wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed

;Uplywem terminu skladania ofert. Jezeli Wykpnawca polega na zdolnoSci zawodowej innego podmiotu, przedstawia

wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

m.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEI^ LUB D0KUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W

POST]?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOlSci, O

KT6rYCH MOWA W art. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia spehiiania pizez oferowane dostawy wymagah okreSlonych przez Zamawiaj^cego: Opisy -

specyfikacje techniczne: - dptycz^ce Pakietu I: 1) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera

stacjonamego typ 2 (dot. pkt 1 formularza opis przedmiotu zamowienia — Pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta

oraz nazwy modelu oferowanego komputera; 2) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego raonitora

komputerowego do komputera stacjonamego typ 2 (dot. pkt 2 formularza opis przedmiotu zamhwienia - Pakiet I) ze

wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora; 3) Opis - specyfikacja techniczna

oferowanego komputera stacjonamego typ 1 (dot. pkt 3 formularza opis przedmiotu zamhwienia - Pakiet I) ze

wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera; 4) Opis - specyfikacja techniczna

oferowanego monitora komputerowego do komputera stacjonamego typ 1 (dot. pkt 4 formularza opis przedmiotu

zamhwienia - Pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora. 5) Opis -

specyfikacja techniczna oferowanej drukarki laserowej monochromatycznej (dot. pkt 5 formularza opis przedmiotu

zamhwienia - Pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera. - dotycz^ce

Pakietu 11: 1) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera przenoSnego typ 2 (dot. pkt 1 formularza opis

przedmiotu zamhwienia - Pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera;

2) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera przenoSnego typ 2 (dot. pkt

2 formularza opis przedmiotu zamowienia - Pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu

oferowanego monitora. 3) Opis - specyfikacja.techniczna oferowanego komputera przeno^nego typ I (dot. pkt 3

formularza opis przedmiotu zamowienia - Pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu

oferowanego komputera; 4) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera .

przenosnego typ 1 (dot. pkt 4 formularza opis przedmiotu zamowienia — Pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta

oraz nazwy modelu oferowanego monitora. Opisy - specyfikacje techniczne obok ww. nazw producenthw oraz nazw

modeli winny potwierdzac, ze konkretny oferowany model, odpowiada wymaganiom opisanym przez

Zamawiajgcego w formularzu opis przedmiotu zamhwienia. AutentycznoSc Opis6w - specyfikacji technicznych

musi zostac poSwiadczona przez Wykonawc? na zqdanie Zamawiajgcego. Opisy - specyfikacje techniczne winny

zostah ztozone z zachowaniem formy okreSlonej rozporz^dzeniem w sprawie rodzaju dokuitientow.

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - IIL6)

l.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktdrej mowa w

art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy o pizynale^osci albo braku

przyiialemo^ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku

przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zioiyc wraz z oswiadczeniem dokumenty b^dz

informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia konkurencji w

postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wz6r oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ. Kwestie

Wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si? o udzielenie zamhwienia reguluje SIWZ. Wykonawcy wsp61nie ubiegaj^cy

sie o.udzielenie zamowienia musz^ zalqczyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy winni ustanowic pehiomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie niniejszego zamhwienia

albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa

winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pehiomocnictw. W przypadku Wykonawc6w

wspolnie ubiegajgcych si? o udzielenie zam6wienia warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V

pkt 1-ppkt 1 SIWE, winien spelnic kazdy z Wykpnawc6w wsp61nie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamhwienia.
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SEKCJA TV: PROCEDIJRA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb tidzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zaniawiaj^cy z^da wniesienia yvadiuni:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Na podstawie art. 45 ust 2 i ust. 5 pzp Zamawiaj^cy zqda od Wykonawcy wniesienia wadium. 2. Wadium ustala

si? w wysoko^ci: a) w zakresie Pakietu 1 -4 000,00 zi (slownie: czteiy tysi^ce zlotych 00/100) b) w zakresie

Pakietu 2— 10 000,00 zt (slo^ie: dziesi?6tysi?cy zlotych 00/100) 3. Wykonawca moze wnie^d wadium wjednej

lub kilku nast?pujgcych forraach: 1) pienigdzu, 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp61dzielczej 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 podmioty, o ktdrych mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. outwoizeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo5ci. 4.

Wadium wnoszone w pieni^dzu nalety wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej: BGK

o/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002 z oznaczeniem: Wadium wpost?powaniu 12/pn/2020, Pakiet....

Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorqtych 1,40-043 Katowice. 5. Wprzypadku wnoszenia

wadium w formic iimej niz pieni?zna, Wykonawca obowiqzany jest ziozyc dokument - wadium w kasie Sl^kiego

OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410. Tre^c takiego dokumentu nie moze warunkowac

wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci zgdania wyplaty przez wystawc? dokumentu.

Dokument w swej treSci winien uwzgl?dnia6 postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^

waznosci^ musi obejmowad okres odpowiadajqcy terminowi zwi^zania ofertg (30 dni). Bieg tego terminu

rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu sktadania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofert^

b?dzie zatem dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert, Wadium winno miec charakter bezwarunkowy i

nieodwolalny. Dokument wadialny musi zawierad informacj?, iz stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sl^skiego

OW NFZ w przetargu nieograniczonym na dostaw? zestaw6w komputerowych, drukarek oraz komputerdw

przeno^nych wraz z osprz?tem dla Sl^kiego OW NFZ - Post?powahie nr 12/pn/2020 Pakiet.... 6. Wykonawca wnosi

wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie

dokumentu w kasie ̂ l^skiego OW NFZ, b^di wplyw ̂ rodkow pieni?2nych na podany wj'zej rachunek bankowy,
przed uplywem terminu skladania ofert, o ktdrym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Ze wzgl?du na ryzyko zwi^ane z

czasem trwania okresu rozliczeh mi?dzybankowych Zamawiaj^cy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym

wyprzedzeniem. Zwrot wadium nastgpi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 7. Zamawiajgcy

zobdwi^zany jest odrzucid ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w spos6b

nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zam6wienia:

■Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaiiczek:

IV.1.4) Wymaga si? zlo^enia ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dolqezenia do ofert katalog6w
elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci kafalogow elektronicznych lub dolgczenia do ofert katalogow
elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:
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IV.I.5.) Wymaga si§ ztozenia oferty wariaintowej:

Nie

popuszcza si? ziozenie oferty wariantowej

Nie

Ziozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tyjko z jednocz^esnym zlozeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcdw, ktdrzy zostan^ zaproszeni do udzialu w pd$t?powaniu

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

Liczba wykonawcdw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.1.7) Informacje na temat umo^vy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie Hczby uczestnikdw uraowy ramowej: ,

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamdwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony intemetowej, na ktorej b?d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotyczgce dynamicznego systemu

zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si? ziozenie ofert w formie katalogow

elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze ztozonych katalbgdw elektronicznych informacji potrzebnych 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)

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

Nalezy wskazad elementy, ktdrych wartosci b?dq przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj^ce z opisu przedmiotu zamdwienia:

Nalezy podac, ktdre informacje zostang udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie

termin ich udost?pnienia:

Informacje dptycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki je^przewidziaw sposob post?powania w toku aukcji elektronicznej ijakie b?d^ warunki, najakich wykonawcyJaki jest przewidziaw {
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b?d^ mogli licytowac (minimalne wysoko^ci post^pien):

Informacje dotyczgce wykorzystywanego sprz^tu elektronicznego, rozwi^an i specyfikacji technicznych w zakresie '

polqczen:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

V- Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej iczasieichtrwania:

Czas trwania:

wykonawcy, ktdrzy nie zlo^Ii nowych post^ien, 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 ktdrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszenlem

Minimalne wymagania, ktore musz^ spehiiac 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:

Naleiy podad informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb? etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potizeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko^ci nagrdd dla wykonawc6w, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania

stanowigce podstaw§ do skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy praewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan:

Nalezy podad informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujgce minimalne wymagania,- ktdrym musz^ odpowiadad wszystkie

oferty:
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert pddlegaj^cych negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteridw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia:

Infonnacje dddatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

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

Adres strony intemetowej, na ktdrej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcqw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urz^dzeh informatycznych:

Sposob post^powania w toku licytacji elel^onicznej, w tym okreslenie minimalnych wysoko^ci postqpien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktoizy nie ziozyli no\^ch postqpien, zostana zakwalifikpwani do nast^pnego etapu:

Termin skiadania wiiioskow o dopuszczenie do udziahi w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostana wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy w sprawie zamowienia

publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nale^tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV,5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si^ istotne zmiany postanovlen zawartej umowy w stosunku do tre§ci oferty, na podstawie ktdrej

• dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazad zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez Wykonawcy, na jego pisemny

wniosek, innego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model wskazany przez Wykonawc? w Opisie -

specyfikacji technicznej odpowiednio oferowanego komputera lub monitora komputerowego, pod warunkiem lacznego

spehiienia ponizszych przeslanek: a) inny model sprz^tu tego samego producenta b?dzie spelnial wymogi opisane w

zamowieniu nr 12/pn/2020, tj. nie b?dzie gorszy od modelu wskazanego w zalaczniku nr I do umowy (Opisie-

specyfikacji technicznej); b) cena za inny model sprz^tu nie,b?dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model

wskazany w zalaczniku nr I do umowy (Opisie—specyfikacji technicznej); c) Wykonawca przedlo^ Zamawiajacemu

pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta) sprzqtu potwierdzajace, iz model spra^tu wskazany

w zalaczniku nr 1 do umowy (Opisie-specyfikacji technicznej) nie jest mozliwy do dostarczenia przez Wykonawcy.

Zmiana, o ktdrej mowa wyzej, wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy poprzedzonego pisemna zgoda

Zamawiajacego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu wykonania umowy. 2. W toku realizacji umowy

Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy badz zrezygnowad z podwykonawcy wskazanego w ofercie

Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 12/pn/2020. Zmiana bqdz rezygnacja winna nastapic w drodze pisemnego

aneksu do umowy. 3.12. 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 warto^ci netto podane w zalaczniku nr 2 do umowy, zostanie pbnizone w taki sposdb,

aby po doliczeniu aktualnie obowiazujacej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite brutto umowy (ust. I) nie

przekroczylo^ny ofer^ zljEonej przez Wykonawc? w zamdwieniu nr 12/pri/2020 pakiet tj zl brutto. W
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przypadku zmmejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (ust. 1), w tym takze do

wartosci netto podanych w zatgczniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowigzujgcej (nizszej)

wysoko^ci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wsze^mi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia lunowy zostanie

wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy. 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac

zmiany foimy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi.zostac dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez

zmniejszaniajego wysokosci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest

poinformow'ac Zamawiaj^cego z odpowiednim W3'przedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona
stosownym aneksem do umowy. 5. W przypadku, gdy dotrzymanie przez Wykohawc? terminu wskazanego w § 2 ust. 1

umowy nie b^dzie mozliwe, Zamawiaj^cy b^dzie mogl odst^pic od umowy albo rozwi^zad umow^ stosuj^c

odpowiednio § 7 umowy. 6. Wz6r umowy okre^Ia okoliczno^ci odstqpienia bgdz rozwiqzania umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu:

Data: 2020-10-08, godzina: 12:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl^du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazad powody:

J?zyk lub j^zyki, w jakich mog^ bye 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 si^ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania

srodkdw, ktdre mialy byd przeznaczone na sfinansowanie calomel lub cz$§ci zamdwienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK T - TNFORMACTE DOTYC74CE OFERT CZI^^CIOWVrH

Czf^d nr: 1 Nazwa: Dostawa zestawdw komputerowych oraz drukarek

1) Krdtki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, uslug lub robot budowlanych lub

okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie zapptrzebowania na

innowacyjny produkt, uslug^ lub rpboty budowIane:Przedmiot zamdwienia w Pakiecie I obejmuje dostawp: 1)

Komputef stacjonamy -TYP 2 - 10 szt. 2) Monitor komputerowy do komputera stacjonamego TYP 2 -10 szt. 3) Komputer

stacjonamy TYP 1 - 45 szt. 4) Monitor komputerowy do komputera stacjonamego TYP 1 - 45 szt. 5) Drukarki laserowe

monochromatyczne - 5 szt. Wykonawca winien zaoferowad 48-miesipczn4 gwarancjp oraz rpkojmip za wady na

komputery stacjoname wraz z monitorami oraz 36-miesi?czn^ gwarancj? oraz rpkojmi? za wady na drukarki (dot. Pakietu

1)

2) Wspdlny Slownik Zamd^vien(CPV): 30213000-5, 30231300-0,30232110-8

3) Wartosd cz^lci zamdwieniatjezeli zamawiajqcy podaje informacje 0 wartosci zamdwienia):

Wartosd bez VAT:

wiuta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi^cach:.

okres w dniach: 40

data rozpocz^cia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE; 1) Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwo56 skladania ofert cz?§ciowych. Niniejsze

oznacza, iz Wykonawca moze zto^c ofert? wedle swcjego wyboru: na pakiet I lub na pakiet II lub na obydwa pakiety

zamdwienia. Zapisy SIWZ odnoszq si? odpowiednio do pakietu I i pakietu II. 2) Kazdy Wykonawca moze zlo^d tylko

jedn^ ofert? na dany pakiet, zawieraj^c^jednq, jednoznacznie opisan^propozycj?. Ztozenie wi?kszej liczby ofert na ten

sam pakiet lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez Wykonawc? na dany pakiet.

CzfSd nr: 2 Nazwa: Dostawa komputerow przenosnych wraz z osprz?tem

1) Kr6tki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, ushig lub robot budowlanych lub

okreslenie zapotrzebowariia i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okrei§lenie zapotrzebowania na

innowacyjny produkt, uslug? lub roboty budowlane:Przedmiot zamdwienia w Pakiecie Il obejmuje dostaw?: 1)

Komputer przeno§ny TYP 2 - 10 szt 2) Kompiiter przeno^ny TYP 1 - 60 szt 3) Moiiitor TYP 2 - 10 szt. 4) Monitor TYP 1

— 60 szt. Wykonawca zaoferuje 36-miesi?czn^ gwarancj? oraz r?kojmi? za wady na komputery przenosne wraz z

monitorami (dot. Pakietu U) na warunkach okreSlonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formularzu opis przedmiotu

zamdwienia.

2) Wspolny Slownik ZamdwienfCPV): 30213100-6,30231300-0

3) Wartosc cz?ki zamdwlenia^e^eli zamawlaj^cy podaje informacje o warto§ci zamdwienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin >vykonania:

okres w miesi^cach:

okres w dniach: 40

data rozpocz?cia:

data zakonczenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

•6) INFORMACJE DODATKOWE: I) Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc skladania ofert cz?sciowych. Niniejsze

oznacza, iz Wykonawca moze zioiyd ofert? wedle swojego wyboru: na pakiet I lub na pakiet II lub na obydwa pakiety

zamdwienia. Zapisy SIWZ odnosz^ si? odpowiednio do pakietu I i pakietu II. 2) Kazdy Wykonawca moze zlozyc tylko

jedn^ ofert? na dany pakiet, zawierajqc^ jednq, jednoznacznie opisan^ propo^cj?. ZIozenie wi?kszej liczby ofert na ten

sam pakiet lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez Wykonawc? na dany pakiet.
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