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Ogfoszenie o zamowjehiu

Dostawy

Podstawa prawna;

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiajqca

1.1) Nazwaiadresy

Oficjalna nazwa; Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki

Adres pocztowy: ul. Kossutha 13

Miejscowosc: Katowice

Kod NUTS: PL2^ Katowicki

Kod pocztowy: 40-844

Paristwo: Polska

^ - Osoba do kcntaktdw: adres j.w.
E-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

Tel.; +48 327351637 ^

Faks: +48 327351636

Adresy internetowe:

Gtowny adres: http://www.nfz-katowice.pl

1.2) Informacja o zamowieniu wspolnym

1.3) Komunikacja

Nieograniczony, pelny i bezpo^redni dost^p do dokumentbw zamowienia mozna uzyskad bezplatnie pod

adresem: http://www.nfz-katowice.pi/index.php/o-nas/zamowieniaTpubiiczne/przetargi

Wi^cej Informacji mozna uzyskac pod adresem podanym powyzej

Oferty iub wnioski o dopuszczenie do udziaiu w post^powaniu nalezy przesyla6 drqg^ elektroniczn^ za

posrednictwem: https://minip6rtal.uzp.gov.pl

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj^cej

Podmiot prawa publicznego

^aI,5) Gtowny przedmiot dziafalnosci
^  Inna dzialalnosc: instytucja ubezpleczeniazdrowotnego

Sekcja II: Przedmiot

11.1) Wielkosc Iub zakres zamowienia

11.1.1) Nazwa:

Modernizacja systemu sktadowania danych w Centrum zapasowym

Numer referencyjny: 7/pn/2020

11.1.2) Gtowny kod CPV

30233141 Nadmiarowa macierz niezaleznych dyskdw (RAID)

11.1.3) Rodzaj zamowienia

Dostawy

11.1.4) Krotki opjs:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa dyskow.oraz licencjl do rozbudowy posiadanego przez Zamawlajqcego

srddowiska sktadowania danych opartego o 2 macierze dyskowe Huawei OceanStor-2600 V3, zgodnie z
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zasadami okreslonymi w SIWZ. Realizacja dostawy nast^pi zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym
zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy.
Prawo opcji: Obok zamdwienia gwarantowanego, obejmuj^cego dostaw? licencji do realizacji zdalnej
synchronicznej replikacji danych pomi^dzy posiadanymi przez Zamawiajqcego dwoma macierzami Huawei
OceanStor 2600 V3 (1 szt./macierz) oraz 12 szt. dyskdw SAS SSD 3,84 TB, Zamawiaj^cy zastrzega
sobie prawo zrealizowania zamdwienia obj^tego prawem opcji. Realizacja prawa opcji b^dzle polegate na
dostarczeniu 8 szt. dyskdw wskazanych przez Zartiawlaj^cego tj.: (4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 2.5 oraz 4 szt.
dysk SAS SSD 3,84 TB 3,5).Opis elementdw obj^tych prawem opcji znajduje si? w formularzu opIs przedmiotu
zamdwienia.

11.1.5) Szacunkowa cafkowita wartosc

11.1.6) Informacje o cz^sciach

To zamdwienie podzieione jest na cz^sci: nie

11.2) Opis

f^l.2.1) Nazwa:
11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

11.2.3) Miejsce swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL22A Katowicki '

Gtdwne miejsce lub iokallzacja realizacji:

ul. Kossutha 13 w Katowicach

11.2.4) Opis zamowlenia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa dyskdw oraz licencji do rozbudowy posiadanego przez

Zamawiaj^cego drodowiska sktadowania danych opartego o 2 macierze dyskowe Huawei OceanStor 2600 V3,

zgodnie z zasadami okredlonymi w SIWZ. Realizacja dostawy nast^pi zgodnie z zasadami okredionymi w SIWZ,
w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy.

2. Opis przedmiotu zamdwienia okresia standardy jako^ciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp.

3. Zakres przedmiotowy

Obok zamdwienia gwarantowanego, obejmujqcego dostaw? licencji do realizacji zdalnej synchronicznej
replikacji danych pomi^dzy posiadanymi przez Zamawiaj^cego dwoma macierzami Huawei OceanStor 2600

V3 (1 szt./macierz) oraz 12 szt. dyskdw SAS SSD 3,84 TB, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zrealizowania

n  zamdwienia obj^tego prawem opcji. Realizacja prawa opcji b^dzie polegala na dostarczeniu 8 szt. dyskdw
wskazanych przez Zamawiaj^cego tj.: (4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 2.5 oraz 4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB
3,5). Opis elementdw obj^tych prawem opcji znajduje si? w formularzu opis przedmiotu zamdwienia.

W ci^gu 40 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy pisemn^ informacj? o
skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajqcy
wskaze, wjakim zakresie, tj. z jakiej liczby elementdw chce skorzystad. Termin dostawy elementdw
zamdwionych w ramach prawa opcji: do 30 dni liczqc od dnia otrzymania pisemnej informacji o skorzystaniu
z prawa opcji. Realizacja prawa opcji uzalezniona b?dzie od decyzji Zamawiaj^cego (w szczegdinodci

od posiadania przez Zamawiajqcego srodkdw finansowych w odpowiedniej wysokodci). Wykonawcy
nie przysluguj^ zadne roszczenia 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.
Podane terminy realizacji maj^ zastosowanie przy zastrzezeniu regulacji § 3 i 4 wzoru umowy.
Uwaga: Zamawiajqcy zastrzega, iz zawarcie umowy winno nast^pid do dnia 31.12.2020 r. Zawarcie umowy
po tym terminie co do zasady nie jest mozliwe z uwagi na finansowanie zadan obj?tych zamdwieniem z
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01.2,

rzeczowego planu inwestycyjnego NFZ na rok 2020. Zgodnie z regulacjami obowi^uj^cymi w NFZ warunkiem

finansowania zadafi

z planu roku 2020 jest zawarcle umowy (udzielenie zamowlenia) do dnia 31.12.2020 r. Wobec powyzszego

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do odst^pienia od zawarcia umovvy.

4. SzczegoJowy opis przedmiotu zamowienia zawiera formularz opis przedmlotu zamowienia, stanowi^cy

integrain^ cz^i6 SIWZ.

5. Realizacja zamowienia b^dzie przebiegata na warunkach okre^ionych we wzorze umowy, stanowl^cym
integraln^ SIWZ. Wzor umowy przewiduje rdwniez i okresia warunki ewntualne] zmlany tresci umowy.
6. Wykonawca winien podad w tresci formularza opis przedmiotu zamowienia nazw? producenta, pojemnos6
oraz nazw? modelu oferowanych elementow.

Formularz opis przedmiotu zamdwienia. w tym wskazane przez Wykonawc? nazwy producenta, pojemnosd
oraz nazwy modelu, sktada]^ si? natres6 oferty.

T.Termin wykonania zamowienia; a) wykonanie zamowienia gwarantowanego - w terminie do 60 dni licz^c od
dnia zawarcia umowy, nie p6znie] niz do dnia 20.01.2021 r.; wykonanie zamowienia obj^tego prawem opcji
- w terminie do 30 dni licz^c od dnia otrzymania informacji o skorzystaniu z prawa opcji, nie pdzniej niz do
20.01.2021 r..

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy pisemn^
informacj? 0 skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 40 dni licz^c od dnia zawarcia umowy. W
informacji 0 skorzystaniu z prawa opcji Zamawiaj^cy wskaze, w jakim zakresie, tj. z jakiej liczby elementow chce

skorzysta6. Wykonawca zobowi^any b^dzle dostarczyd przedmiot obj^ty prawem opcji w terminie do 30 dni

licz^c od dnia otrzymania pisemnej informacji o skorzystaniu z prawa opcji, nie pozniej niz do 20.01.2021 r.

11.2.5) Kryteria udzielenia zamowienia

Kryteria okreslone ponizej

Cena

11.2.6) Szacunkowawartosc

11.2.7) Okres obowl^ywania zamowienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow

Okres w dniach: 60

Niniejsze zambwienie podlegawznowieniu: nie

11.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza si? skladanie ofert wariantowych: nie

11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji;

Obok zarriowienia gwarantowanego, obejmuj^cego dostaw? licencji do realizacji zdainej synchronicznej
replikacji danych pomi?dzy posiadanymi przez Zamawiaj^cego dwoma macierzanii Huawei OceanStor 2600 V3
(1 szt./macierz) oraz 12 szt. dyskow SAS SSD 3,84 TB, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zrealizowania

zamowienia obj?tego prawem opcji. Realizacja prawa opcji b?dzie polegafa na dostarczeniu 8 szt. dyskbw
wskazanych przez Zamawiaj^cego tj.; (4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 2.5 oraz 4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB
3,5).

Opis elementow obj?tych prawem opcji znajduje si? w formularzu opis przedmiotu zamowienia.
W cictgu 40 dni iicz^c od dnia zawarcia umowy Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy pisemn^ informacj? 0
skorzystaniu bqdz nieskorzystaniu z prawa opcji. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji.Zamawiaj^cy
wskaze, w jakim zakresie, tj. z jakiej liczby elementow chce skorzystac. Termin dostawy elementdw
zambwionych w ramach prawa opcji: do 30 dni licz^c od dnia otrzymania pisemnej Informacji 0 skorzystaniu
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z prawa opcji. Realizacja prawa opcji uzalezniona b^dzie od decyzji Zamawiaj^cego (w szczegolno^ci od
posiadania przez Zamawiajqcego ̂ rodkow finansowych w odpowiedniej wysokosci).
Wykonawcy nie przyslugujq zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku nieskorzystania
przez Zamawiajqcego z prawa opcji b^dz w przypadku skorzystania z prawa opcji w nlepetnym zakresie.
Podane terminy reallzacji maj^ zastosowanie przy zastrzezeniu regulacji § 3 i 4 wzoru umowy.
Uwaga: Zamawiaj^cy zastrzega, iz zawarcie umowy winno nast^pid do dnia 31.12.2020 r. Zawarcie umowy
po tym terrfiinie co do zasady nie jeM mozliwe z uwagi na finansowanle zadart obj^tych zamdwieniem z
rzeczowegd pianu inwestycyjnego .NFZ na rok 2020. Zgodnie z regulacjami obowi^uj^cymi w NFZ warunkiem
finansowania zadari z planu roku 2020 jest zawarcie umowy (udzielenie zamdwienia) do dnia 31.12.2020 r.
Wobec powyzszego Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do odstqpienia od zawarcia umowy.
Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi cen§ oferty. Sposdb obiiczenia ceny za przedmiot zamdwienia
obj^ty zamdwieniem gwarantowanym wynika z pkt lA formularza oferty. Wykonawca dokonuje zatem operacji
matematycznych w kdlejno^ci podanej w pkt lA. Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi cenq oferty
podlegaj^c^ nast^pnie ocenie w kryterium oceny ofert.

Sposdb obiiczenia ceny za przedmiot zamdwienia obj^ty prawem opcji wynika z pkt IB formularza oferty.
Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt IB.
Za przedmiot obj^ty prawem opcji Wykonawca nie moze zaoferowac ceny jednostkowej w wysokodci Innej niz
wysokodc ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawc? w pkt lA formularza oferty.
W przypadku niezachowania przez Wykonawca powyzszej zasady, cena jednostkowa zostanle dostosowana
do poziomu ceny jednostkowej z tabeli z pkt lA, a kalkulacja w tabeli z pkt IB odpowiednio poprawlona.
Wykonawca winlen odwiadczyc, iz wyraza na niniejsze zgoda.

11.2.12) Informacje na temat katalogow elektronicznych

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamdwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkdw Unii Europejskiej: nie

11.2.14) Informacje dodatkowe

1) Przetarg nieograniczony; 2) Kryterium oceny ofert: Cena - waga 100%; 3) Zamawiaj^cy z^da wniesienia
wadium w wysokosci 8 000,00 PLN; 4) Wykonawca winien zaoferowad 36- miesi^czny okres gwarancji i r?kojmi
za wady; 5) Zamawiaj^cy przewiduje zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art. 24aa ust.l ustawy Pzp; 6)
60 dni termin zwi^ania oferty; 7) Kwestie dot. klauzuli RODO reguluje SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym. ekonomicznvm. finansowym i technicznym
II.1) Warunki udzialu

11.1.1) Zdolnosd do prowadzenia dziafalnosci zawodowej, w tym wympgi zwi^ane z wplsem do rejestru
zawodowego lub handlowego

11.1.2) Sytuacja ekonpmlczna i finansowa

11.1.3) Zdolnosc technlczna i kwaliflkacje zawodowe

Wykaz i krdtki opis kryteridw kwalifikacji:

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w post^powaniu dotycz^cy zdolnodci zawodowej
W ceiu wykazania spetnienia warunku udzialu w post^powaniu dotycz^cego zdolnodci zawodowej (posiadania
doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada odwiadczenie (JEDZ) o spelnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajqcego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3
Iit.d i lit.e SIWZ. W przypadku niniejszego zamdwienia, odwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp, Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), ktdry zaiqcza do oferty w sposdb opisany w
Instrukcji dotycz^cej JEDZ. Wykonawca winien spelnic warunek dotyczqcy zdolno^ci zawodowej (posiadania
wymaganego doswiadczenia) polegajqcy na nalezytym wykonaniu, aw przypadku swiadczen okresowych lub
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ci^gtych rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie, przynajmnie] 1 Qednej) dostawy macierzy, dyskdw do

macierzy lub innego sprz^tu serwerowego wykonanej lub wykonywanej.

Pod poj^ciem wykonana dostawa macierzy, dyskow do macierzy lub innego sprz^tu serwerowego nalezy

rozumle6 zamdwlenie polegaj^ce na dostarczeniu macierzy, dyskow do macierzy lub innego sprz^tu

serwerowego o warto^ci nie mniejszej niz 100 000,00 ztotych brutto, ktdrego realizacja zostafa zakonczona

(umowa zostata zreaiizowana).

Pod poj^ciem wykonywana dostawa macierzy, dyskdw do macierzy lub innego sprz^tu serwerowego nalezy

rozumiec zamowienie b^d^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu

macierzy lub innego sprz^tu serwerowego, ktdrego pewna cz?^6 o wartoSci nie mniejszej niz 100 000,00

ziotych brutto, zostata juz zreaiizowana. (Uwaga: sytuacja ta dqtyczy wytqcznie swiadczeri okresowych lub

ci^giych. Jezeli Wykonawca powota si^ na wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lub

ci^gle, w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^any b^dzie wykazac - udowodnid - okresowy lub ci^gly charakter

swiadczenia). Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez

^  ̂ wykonywanych - Wykonawca zamieszcza w formuiarzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartodci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zaiqczeniem

dowodow okreslaj^cych, czy te dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami,

o ktorych mowa powyzej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego

dostawy byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych wykonywane, a jezeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw -

oswiadczenie Wykonawcy; w przypadku dwiadczeri okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje

b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny byd wydane nie wczesniej niz 3

miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.

UWAGA!

• Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, ze

dostawa zostala wykonana nalezycie lub jest wykonywana nalezycie.

• Informacje podane w formuiarzu wykaz dostaw nie mogq byd sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi z

dokumentdw potwierdzajqcych nalezyte wykonanie (wykonywanie) dostaw.

•Podaj^c w formuiarzu wykaz dostaw datq wykonania, Wykonawca wskazuje dzieri, miesi^c i rok wykonania

(zakohczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) Wykonawca

wskazuje dzieri, miesiqc i rok wykonania (zakoticzenia) zrealizowanej juz cz^sci dostawy z zaznaczeniem, iz

jest to dostawa (umowa) nadal realizowana.

III.1.5) Informacje o zamowieniach zeistrzezonych

III.2) Warunki dotycz^ce zamowienia

111.2.2) Warunki realizacji umowy:

Realizacja zamowienia b^dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowl^cym

integraln^ cz^^d SlWZ.Wzdr umowy przewiduje I okre^la rdwniez warunki ewentualnej zmiany tredci umowy.

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwoSd dostarczenia przez Wykonawcy, na jego pisemny wniosek i za zgod^

Zamawiaj^cego, innego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model wskazany przez Wykonawc? w

ofercie ztozonej w zamowieniu nr 7/pn/2020, pod warunkiem i^cznego spelnienia przestanek opisariych we

wzorze umowy.

111.2.3) Informacje natemat pracownikow odpowiedzialnych za wykonanie zamdwienia

Sekcja IV: Procedura

IV.l) Opis

(m
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IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiqzan lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) informacje na temat Porozumienia w sprawie zamdwieh rz^dowych (GPA)
Zamowienie jest obj^te Porozumieniem w sprawie zamowien rz^dowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotyczqca przedmiotowego post^powania

IV.2.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu
Data: 10/08/2020

Czas lokalny: 11:00

(^IV.2.3) Szacunkowa data wystania zaproszen do sktadania ofert lub do udzlalu wybranym kandydatom
iV.2.4) jQzyki, w ktdrych mozna sporz^dzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w ktbrym oferent b^dzie zwi^any ofertq

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 10/08/2020

Czas lokalny: 12:30

, Miejsce:

Narodowy Fundusz Zdrowia ̂ l^ki Odzlaf Wojewddzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice sala nr 5.2 (V pi^tro).
Informacje o osobach upowazniohych i procedurze otwarcia:
W zwiqzku z ogloszonym stanem epidemii na obszarze RP (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), transmisja z
otwarcia ofert b^dzle dost^pna na oficjalnym kanale ̂ i^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ, pod adresem:
https://www.youtube.com/channei/UCZbvmylemjT-wkcA5Yj_57w

Sekcja VI: informacje uzupelniajqce

Vl.l) informacje o powtarzaj^cym si? charakterze zamowlenia

Jest to zamowienie o charakterze powtarzaj^cym si§; nie

(^^1.2) Informacje na temat procesow elektronicznych
Akceptowane b?d^ faktuiy elektroniczne

VI.3) informacje dodatkowe:

A. Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganie wykluczenlu. W stosunku do Wykonawcy nie mogq zachodzic
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt 23 pzp.W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca skiada wraz z oferty o^wiadczenie (JEDZ) o niepodleganlu wykluczenlu (patrz: pkt VI
pkt 1 ppkt 1SIWZ), a na wezwanie Zamawlaj^cego dokument, p ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 llt.a SIWZ oraz
oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.b I llt.c SIWZ; zas w termlnie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej Informacjl, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca skiada rdwniez oswiadczenle
wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy kapltaiowej). B. Do oferty Wykonawca doiqcza: 1) aktualne na
dzien skiadania oferty oswiadczenle, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, tj. ze Wykonawca nie podlega
wykluczenlu oraz spelnia warunki udzlaiu w postppowaniu w zakresle dotycz^cym zdoinosci zawodowej
(posladanle do^wiadczenla). W przypadku ninlejszego zamdwienia, oswiadczenle, o ktorym mowa w art.
25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca skiada w formie jednolltego dokumentu (JEDZ). Informacje zawarte w ww.
oswiadczenlu stanowiet wst^pne potwierdzenle, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki

/
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udziatu w post?powaniu (por. art. 25a ust.l pkt .l, art. 25a ust.2 pzp). Uwaga! Wykonawca, ktory powofuje

si? na zasoby innych podmlotdw, w celu wykazania braku Istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (art. 24

ust.l pkt 13-pkt 22 pzp) oraz speJnianIa, w zakresie, w jakim powoiuje si? na ich zasoby, warunkow udzialu

w post?powanlu, skfada takze jednpllte dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotow (por. art. 25a ust.3 pkt

1 pzp). 2) zobowi^anie innego podmlotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji nlezb?dnych zasobow na

potrzeby realizacji zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej - doswiadczeniu - innego

podmlotu - patrz pkt V pkt 3 SIWZ). C. 3.Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?,

ktdrego oferta zostala najwyzej oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie krdtszym niz 10 dni, terminie

aktualnych na dzied ztozenia nast?pujqcych odwiadczen 1 dokumentdw:- w celu potwierdzenia braku podstaw

do wykluczenia: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt

13,14 i 21 pzp wystawionej nie wczesniej niz 6 miesl?cy przed -upiywem terminu sWadanIa ofert; informacja

z KRK w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 21 pzp dotyczy podmiotu zblorowego; b) oswiadczenia

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawompcnego wyroku s^du lub ostatecznej decyzji admlnistracyjnej

0 zaieganlu z uiszczanlem podatkdw, opiat lub sWadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo -

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentdw potwierdzaj^cych dokonanie piatnosci tych

naleznosci wraz z ewentuainymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcle wi^^cego porozumienia w sprawie

sptat tych naleznosci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp); c) oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec

niego tytulem drodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamdwienia pubiiczne (dotyczy art. 24 ust.l pkt

22 pzp): » Jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreslonych

w art. 22a pzp, przedstawia w odniesienlu do tych podmiotdw 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 okresie ostatnlch trzech (3) lat przed uplywem terminu sktadania ofert - a

jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ), wraz z

zal^czeniem dowoddw okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zostafy wykonane lub sq wykonywane nalezycie.

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

VI .4) Procedury odwofawcze

VI .4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza

Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a

Miejscowosd; Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: odwolanja@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

Vl.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Vl.4.3) Sktadanle odwotah

DoWadne Informacje na temat termindw sktadania odwolad:

Zasady zwiqzane ze sktadaniem odwolan okresia Dzial VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwieh

publicznych (w skrdcie: pzp). 1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci

zamawiajqcego stanowiqcej podstaw? jego wniesienia - jezeli zostaly przeslane w sposdb okreslony w art.
180 ust. 5 zdanie drugle pzp albo w terminie 15 dni - jezeli zostaly przeslane w inny sposdb - w przypadku

gdy wartosc zamdwienia przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

0-
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pzp: 2. Odwofanie wobec tre^ci ogtoszenia o zamowieniu, a jezeli post^pbwanie jest prowadzone w.trybie

przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowieti specyfikacji istotnych warunkbw zamdwienia, wnosi si?

w terminielO dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskie] lub zamieszczenia

specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia na stronie internetbwej - jezeli wartosc zamdwjenia jest rdwna

lub przekracza kwoty okredione w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp; 3. Odwotanie wobec

czynnosci innych niz okreslone w art. 182 ust. 112 wnosi si? w przypadku zamdwlen.ktdrych wartodc jest

rdwna lub przekracza kwoty okredlone w przepisach wydanych na podstawie art. llust.Spzp - w termlnle 10

dnI od dnia, w ktdrym powzl?to lub przy zachpwanlu nalezytej staranhosci mozna byto powzi^d wladomosc o
okollcznosclach stanowiqcych podstaw? jego wnleslenla. 5. W przypadku wnlesienia pdwotania wobec tredcl,

ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowied specyfikacji Istotnych warunkdw zamdwienia zamawlaj^cy moze
przedtuzyc termin sktadania pfert lub'termin sktadania wnioskdw. 6. W przypadku wnlesienia odwotanla po

. uptywie terminu sktadania ofert bleg terminu zwi^anla ofertst ulega zawleszeniu do czasu ogtoszenia przez

Izb? orzeczenla.

Vl.4.4) Zrodto, gdzie mpzna uzyskac Informacje na temat sktadania odwotan

Oflcjalna n^wa: Urz^d Zamdwien Publlcznych

Adres pocztowy: ul. Postppu 17a

MIejscowosd: Warszawa

Kod pocztowy; 02-676

Padstwoi.PoIska

E-mail: uzp@uzp.gov.pI

Tel.: +48 224587701

-  . Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wystanianinlejszego ogtoszenia:

Z upowaznienia Dyrektora
dlasV'- ' ' "ahiWoJewodzldego

Narod-' • Zdrowie vv'K.a{owicach ■ ' ' .
^ -;VREKTOI</^

D;- - /^•►•iJNDUROWYCH

. r'.nzena Gil

\


