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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303047-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
2017/S 146-303047

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
ul. Ciemna 6
Punkt kontaktowy: Polska, 31-589 Kraków, ul. Ogłęczyzna 20
Osoba do kontaktów: Agnieszka Żak
31-056 Kraków
Polska
Tel.:  +48 122988460
E-mail: przetargi@nfz-krakow.pl 
Faks:  +48 122988457
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nfz-krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa maszyn do przetwarzania danych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kraków,
ul. Racławicka 56a.

mailto:przetargi@nfz-krakow.pl
www.nfz-krakow.pl
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Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i monitorów oraz zapewnienie
wykonywania ich serwisu gwarancyjnego.
Dostawa zestawów komputerowych obejmuje:
1) dostawę 155 sztuk komputerów stacjonarnych, których szczegółowy opis określony został w załączniku nr 1a
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2) dostawę 20 sztuk laptopów, których szczegółowy opis określony został w załączniku nr 1b do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
3) dostawę 155 sztuk monitorów, których szczegółowy opis określony został w załączniku nr 1c do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
4) dostawę 40 sztuk monitorów, których szczegółowy opis określony został w załączniku nr 1d do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Zapewnienie wykonywania serwisu gwarancyjnego zestawów komputerowych obejmuje zapewnienie przez
wykonawcę wykonywania serwisu gwarancyjnego zestawów komputerowych w miejscu instalacji przez okres
gwarancji wynoszący minimalnie 36 miesięcy (liczony od daty podpisania protokołu odbioru).
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d
oraz załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia zostaną odrzucone.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30210000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 40 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 000 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunkiem wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia będzie uprzednie należyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz dokonanie odbioru przedmiotu umowy poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia faktu
należytego wykonania umowy bez braków i wad w zakresie określonym w umowie. Zapłata nastąpi przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy po spełnieniu warunku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana do
realizacji zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą. Przynajmniej jeden
z wykonawców występujących wspólnie musi samodzielnie spełnić warunek udziału w postępowaniu, określony
w pkt 5.1.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Żaden z wykonawców występujących wspólnie
nie może podlegać wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
JEDZ (wypełniony załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie
przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
Wykonawca, bez dodatkowego wezwania, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca składa niniejsze
oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w oryginale. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do
złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1) –3) musi złożyć każdy z wykonawców,
5) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
i oświadczeń wymienionych w pkt 1) –3).
6) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Prawo
zamówień publicznych może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7) lit.a), zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony zgodnie w terminie wskazanym w pkt 7)
lit.a).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej i zawodowej: posiadają doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
należycie wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert – a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zamówienia polegające na dostawie 100
komputerów stacjonarnych lub laptopów albo minimum 2 zamówienia polegające na dostawie co najmniej 50
sztuk komputerów stacjonarnych lub laptopów, a należyte wykonanie tych zamówień zostanie potwierdzone
stosownymi dowodami.
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1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym musi być złożone w oryginale.
3 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda aby wykonawca przedstawił
dokumenty, które określają w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wypełnionego
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona, składa:
1) Wykaz zamówień, potwierdzających spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.1 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały
wykonane, sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Wykaz zamówień musi być podpisany przez Wykonawcę i złożony w oryginale.
2)Dowody określające czy zamówienia wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1) zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego zamówienia były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku
świadczeń okresowych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Gwarancja. Waga 30
3. Jakość. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WAG.II.261.1.4.2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.9.2017 - 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 5.9.2017 - 11:00
Miejscowość:
31-589 Kraków, ul. Ogłęczyzna 20.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
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Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31.7.2017

http://uzp.gov.pl

