
Nr zam6wienia: ll/pn/2017

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKQW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
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5. wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp
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1. Nazwa ffirma') oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, ̂ l^ski Oddziai Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@nfe-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfe-katowice.pl.

n. Trvb udzielenia zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieA publicznych (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).
Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem ll/pn/2017. Wykonawcy

we wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takte „SIWZ" mowa jest o "pzp",

nale:zy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa

jest 0 "Zamawiaj^cym", naleiy przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Fimduszu Zdrowia
(zwany dalej rdwnie^ 1§0W NFZ lub ^il^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy przez
to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o rozporz^dzeniu

Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw nalety przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia

26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moie 2^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu

0 udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

III. Qpis orzedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia iest dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla I^I^skiego OW NFZ,
zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa

oraz we wzorze umowy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwied (CPV): 30.19.76.30-1 papier do drukowania, 30.19.97.10-0 zadrukowane

koperty, 30.19.97.11-7 zadrukowane koperty z okienkiem adresowym.

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia

1 kalkulacja cenowa oraz we wzorze lunowy, ktdre stanowi^ integraln^ cz?Sd niniejszej SIWZ. Wzdr rnnowy

przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy stosownie do art. 144 ust.l pkt 1 pzp.

Formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa okresla standardy jako^ciowe, o ktdrych mowa
w art. 91 ust.2a pzp.

2. W pkt 9 formularza oferty Wykonawca - poprzez wybdr opcji TAK albo NIE - winien zlo^d oSwiadczenie

wskazuj^ce, czy koperty oraz papier, ktdry zostanie przez Wykonawc? wykorzystany do wykonania przedmiotu

zamdwienia, zostanie wytworzony z u±yciem surowcdw wtdmych.

Niniejsze ma zwi^ek z II kryterium oceny ofert (por. pkt XIII SIWZ).

Wykonawca, ktdry zobowi^zal si? do u^cia do wykonania przedmiotu zamdwienia kopert lub papieru

wytworzonego z u^ciem surowcdw wtdmych, na etapie realizacji zamdwienia (umowy) zobligowany b?dzie

potwierdzid wypelnienie niniejszego zobowi^zania poprzez przedlozenie Zamawiaj^cemu w dniu zawarcia umowy

stosownego o^wiadczenia producenta odpowiednio papiem lub kopert. Kwesti? reguluje wzdr umowy.

Przez producenta nale^ rozumied rdwniez przedstawiciela producenta.
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3. Warunki platno^ci.

Wanmki pktnoSci zostaly okreslone we wzorze umowy.

4. Okres ewarancii oraz rekoimi za wadv nrzedmiotu zamdwienia (dostarczonych kopert z logo NFZ oraz papieru

firmowego):

Wykonawca winien udzielid 24-miesi?cznej gwarancji na przedmiot zamdwienia oraz 24-miesifcznej r^kojmi
za wady przedmiotu zamdwienia. Bieg okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania
protokohi odbioru. Wykonawca zobowi^zany b^dzie wymienic na wiasny koszt towar wadliwy na wolny od wad
w terminie do 5 dni roboczych licz^c od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie.

5. Inne informacie.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo2:Iiwo5ci skladania ofert cz?5ciowych.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwoSci skladania ofert wariantowych.

• Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwo^ci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.

• J^zyk post?powania.

Wyja^nia si?, iz zgodnie z zasad^ wyra^:on4 w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwied publicznych wi^ie si? z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdra formuluje zasad? uiywania j?zyka

polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytoriiun Rzeczpospolitej PolskieJ. Ustawa o j?zyku

polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tej2;e ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen

pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.

6. Podwvkonawstwo.

• Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca moze powierzyd wykonanie cz?Sci zamdwienia podwykonawcy.

• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp i^da wskazania przez Wykonawc? cz?^ci zamdwienia, ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcdw

(pkt 10 formularza oferty).

• Zamawiaj^cy nie ±§da informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pzp,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziahi w post?powaniu.

rV. Termln i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termln wykooanla zamdwienia: zamdwienie zostanie zrealizowane w dwdch dostawach -

- pierwsza dostawa w ci^gu 21 dni licz^c od dnia zawarcia umowy,

- druga dostawa zostanie zrealizowana w terminie od 31 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Ilo^ci poszczegdlnych asortymentdw dostarczone zostan§ w pierwszej oraz drugiej dostawie stosownie

do ilo^ci wskazanych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz kalkulacja cenowa oraz w zal^czniku nr 1

do umowy.

2. Miejsce wykonania zamdwienia (miejsce dostawy): ul. Kossutha 13 w Katowicach (magazyn).

V. Warunki udziaiu w Dostepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj^ warunki udziaiu w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

o zamdwieniu.
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Ad.l Art. 22 ust.l pkt 1 pzp

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-23

pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofeit^ o^wiadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwnie^ o^wiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

Wykonawca, ktdry podlega wykluCzeniu na podstawie art. 24 ust.I pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic

dowody na to, podj^te przez niego ^rodki wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlnosci

udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zado^duczynienie

pieni^me za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wsp61prac§ z organami Scigania oraz podj^cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,

b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

zamdwienia oraz nie uplyn^l okreSlony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

Zamawiaj^cy mo^;e wykluczyd Wykonawc? na ka^dym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia wymdg niepodlegania

wykluczeniu winien spelnid ka^dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

Ad.2 Art. 22 ust.l pkt 2 pzp

Zamawiaj^cy nie okre^la zadnych warunkdw udzialu w post?powaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. I pkt 2 pzp.

Va. Podstawy wykluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.

VI. Wykaz o^wiadczed lub dokumentdw potwierdzaiacych spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia

1. Dokument skladany wraz z ofert^

Aktualne na dzied zlo:tenia oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp w zakresie ustalonym

przez Zamawiajqcego w ogloszeniu o zamdwienia oraz niniejszej SIWZ, tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu.

Wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp stanowi zal^cznik do SIWZ.

O^wiadczenie Wykonawca winien dol^czyd do oferty.

2. Dokument skladany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp

OSwiadczenie Wykonawcy o przynaIei;no^ci albo braku przynaleiino^ci do tej samej grnpy kapitalowej,

o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz

-katowice.pl") informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaze Zamawiaj^cemu ww. o^wiadczenie.
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W przypadku przynale:tno5ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykdnawca mo4e ztoiyd wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^di informacje potwierdzaj^ce, i& powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

Por. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw (...).

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.

3. W przypadku wspdlnego ubiegania si? o zamdwienie przez Wykonawcdw:

1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 sklada kaiidy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamdwienia;

2) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 sklada kaidy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamdwienia.

4. Kwestie zwi^zane w szczegdlno^ci z form^ o^wiadczen i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju
z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw.

Oswiadczenia dotycz^ce Wykonawcy skladane s^ w oryginale.

Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym s^ skladane wraz z thimaczeniem na J?zyk polski.

5. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.

Jezeli Wykonawca nie zlo:zyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, oSwiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych

do przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^

wskazane przez ZamawiaJ^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlo^enia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaSnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlo^;enia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjaSnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
post?powania.

Jewell Wykonawca nie zlo^l wymaganych pelnomocnictw albo zlo^yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa tak^e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloz:enia wyjaSnien dotycz^cych oSwiadczen

lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

6. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz; zgodnie z art. 24aa pzp moze w niniejszym post?powaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast?pnie zbadad, czy Wykonawca, ktdrego

oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczenin.

Je±eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze

zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu Wykonawca, ktdry zlo±yl

ofert? najwy^ej ocenion^ spoSrdd pozostalych ofert.

VII. Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oswiadczen lub dokumentdw. Osobv unrawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za poSrednictwem operatora pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz.1113 ze zm.),

osobiScie, za poSrednictwem poslanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.),

z zastrzezeniem, iz oferta winna zostad zlozona pod rygorem niewaznoSci w formie pisemnej, pelnomocnictwo
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winno zostac.ziozone z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B SIWZ (r6wnie4 w przypadku jego zlozenia
w wyniku wezwania, o kt6rym mowa w art. 26 ust.3a pzp), za^ o^wiadczenia i dokumenty, o kt6rych mowa
w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokumentdw, jakich moze z^dad
zamawiaj^cy od wykonawcy w postfpowaniu o udzielenie zam6wienia (rowniez w przypadku ich zloz:enia
w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formic wymaganej cyt. rozporz^dzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu Srodkdw komimikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu using

drog^ elektroniczn^ (poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za po^rednictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

za po^rednictwem faksu lub przy u^ciu 5rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 swiadczeniu using drog^ elektroniczn^, kazda ze stron na z^danie drugiej strony niezwiocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien posiugiwac si? numerem sprawy okreSlonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny bye

skiadane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j 208A.

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^

winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniaDubliczne@.nfz-katowice.t)l: przekazywane faksem winny byd

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjaSnieh

niezwiocznie, jednak nie p6iniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skiadania ofert - jezeli wartoSd zamdwienia

jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,

iQ wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wpiyn^i do Zamawiaj^cego nie p6zniej ni^ do koAca dnia, w ktdrym upiywa

poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wpiyn^i po upiywie

terminu skiadania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy

moze udzielid wyjaSnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

Przedhizenie terminu skiadania ofert nie wpiywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.l

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed upiywem terminu skiadania ofert zmienid tresd SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwoiania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, je^ieli koniec terminu do wykonania czynnoSci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

wolny od pracy, termin upiywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Pan Mariusz Partyka; Dziai Inwestycji i Zamdwien Publicznych, adres e-mail: zamowienianubliczne@nfz-

katowice.pl.

VIIL Wvmagania dotvczace wadium

Zamawiaj^cy nie i^da wniesienia wadium.

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferty rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu

skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedhi^d termin zwiazania oferty, z tym

it Zamawiaj^cy moi:e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upiywem terminu zwiazania oferty, zwrdcid si?

do Wykonawcdw o wyrai:enie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak ni^ 60

dni.



Nr zam6wienia: ll/pn/2017

X. Qpis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawcf o wypeinienie formularzy (w tym wzorow o^wiadczen) w spos6b trwaly poprzez

wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?s(5

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby

miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii

danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypeinienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie

dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umie^cid w zal^czniku do danego formularza,

sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem

wzordw formularzy oraz iniiych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W. przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisow znajduj^cych si?

we wzorach formularzy stanowi^cych zalqczniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre§d ka^;dego z przedkladanych w ofercie formularzy niezalemie od tego, czy

formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Jezeli Wykonawca

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlno^ci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie

przeczytad jego tre^d po przeksztalceniu oraz pordwnad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy

z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tre§d oferty nie b?dzie

odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrze^eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Ws^stkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez

Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowamione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

zobowi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku

oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialiiy) nale:^ dol^czyd do

oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowatoiona do reprezentowania

Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowatnionq zostanie uznana za niewato^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?puj^cej formic: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewddzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr ll/pn/2017

KOPERTY Z LOGO NFZ oraz PAPIER FIRMOWY

NIE OTWIERAC PRZED: .... godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej lub listowej, Wykonawca winien zaznaczyc,

i;e przesytka zawiera ofert? oraz wskazad numer post?powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialno^ci

za nast?pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 13 formularza

oferty, z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku oswiadczen lub za^wiadczeA skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice nrzedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,

Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALj\CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSI^BIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.
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Uwaga! Tajemnic? przedsi^biorstwa definiuje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z zm.):

„Przez tajemnicq przedsiqbiorstwa rozumie siq nieujawniom do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktdrych przedsiqbiorca podjql niezbqdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnic? przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jei:eli Wykonawca, nie pdiniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl, iQ nie mog^ by6 one udostfpniane oraz wykazal (udowodnil), iz zastrzezone
informacje stanowi^ tajemnic§ przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moz;e zastrzec informacji, o ktdrych mowa
w art. 86 ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlo^yc tylko jedn^ ofert? na cale zamdwienie. Ofert? sklada si? w formie
pisemnej pod rygorem niewamo^ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zloz:enie oferty w postaci
elektronicznej.

G. TreSd ziozonej oferty musi odpowiadad treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog§ wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
0 udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia mnowy w sprawie zamdwienia. Dokument

pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pehiomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczed:

1) formularz oferty nale^ wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^

CALKOWITA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,

zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa;

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia i kalkulacja

cenowa

nale^ wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

3) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3apzp

nalezy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

4) wzdr oSwiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

naleiy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

5) wzdr oSwiadczenia - grupa

kapitalowa

nale^ wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym - patrz pkt

VI pkt 2 SIWZ

0
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XL Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? nale^y zto^6 w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 KatOTice.pok6j nr 208A (II pi?tro),

w terminie do dnia .... j| .V:. .VP.'.. AvJs do godziny 12.00.
2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlozona po terminie.

3. Wykonawca mo^e, przed uplywem terminu do^kladania ofert, zmienic lub wycofac ofert?.
4. Otwarcie ofert odb?dzie,si? w dniu ......t:..tR'...4V... o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 206a (11 pi?tro).

5. Otwarcie ofert jest Jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (finny) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych
w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl)

informacje dotycz^ce;

1) kwoty, j ak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamowienia;

2) fnm oraz adresdw Wykonawcdw, ktorzy zlo^li oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.

Xn. Qpis sposobu obliczenia ceny ofertv

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi calkowite wynagrodzenie przysluguj^ce Wykonawcy

z tytuhi realizacji zamdwienia. Cena oferty wiima zawierad wszelkie koszty zwi^zane z realizacj^ zamdwienia,

zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa.

3. Wykonawca - w zale:znosci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na

Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza, b^dz odpowiedniq nie dolicza, wartoSd 23% podatku VAT. W celu

ustalenia, na kim spoczywa obowi^ek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty informacj?,

0 ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr zalqczono do SIWZ).

Jezeli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy

do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie

z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^ci^

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (warto§ci) nale2y zaokr^glad do pehiych

groszy, przy czym koncdwki poni&j 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si?

do 1 grosza.

5. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcy b?d4 prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

Xin. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?d^ przedstawione ponLzej kryteria oceny ofert oraz nast?puj^cy

sposdb oceny ofert:

0
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Krvterium I

Cena - waga 90%

najnitsza cena spo^r6d wszystkich ocenianych ofert

Liczba punkt6w w kryterium I x 100 pkt x waga kryterium 90%

cena ocenianej oferty

Krvterium II

Wykonanie przedmiotu zamdwienia z u^ciem surowc6w wt6rnych - waga 10%

Patrz: pkt HI ppkt 2 SIWZ

A. Kopertv z logo NFZ

Je:zeli koperty przez Wykonawc? do wykonania przedmiotu zamdwienia, zostan^ wytworzone z uiyciem

surowcdw wtdmych oferta otrzyma 50,00 pkt.

B. Papier firmowv

Jezeli papier u:zyty przez Wykonawc? do wykonania przedmiotu zamdwienia, zostanie wytworzony z u^yciem

surowcdw wtdmych, oferta otrzyma 50,00 pkt.

Punkty za A. Koperty z logo NFZ oraz B. Papier firmowy sumuje si?.

Oferta, w ktdrej Wykonawca zobowi^zai si? do wykonania caio^ci przedmiotu zamdwienia (koperty oraz papier

firmowy) bez uzycia surowcdw wtdmych, otrzyma 0,00 pkt.

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma maksymaln^ ilo^d punktdw (100 pkt.), a wi?c:

- jezeli wszyscy wykonawcy zobowi^zali si? do wykonania zamdwienia bez uzycia surowcdw wtdmych, wdwczas

wszyscy wykonawcy otrzymaj^ w tym kryterium 100 pkt,

-natomiast jezeli zaden z wykonawcdw nie zaoferowal u^cia surowcdw wtdmych w pelnym zakresie tj.

jednoczeSnie przy produkcji kopert jak i przy produkcji papiem fumowego, wdwczas wykonawcy, ktdrzy

zaoferowali u^cie surowcdw wtdmych przy produkcji jednego z tych elementdw (tylko przy produkcji kopert lub

tylko przy produkcji papiera firmowego) otrzymaj^ 100 pkt.

Maksymalnie w II kryterium oferta mozie otrzymad 100,00 pkt (suma punktdw: A+B).

Otrzymana liczba punktdw zostanie przeliczona przez wag? kryterium, tj. 10%.

Ocena kohcowa oferty stanowid b?dzie sum? punktdw otrzymanych w kryterium I oraz w kryterimn II oceny ofert
wedle zasad okreSlonych powyzej.

XIV. Informacie o formalno§ciach. iakie powinnv zostad dopeinione po wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia uublicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wa±na, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwieh publicznych, spelnia

wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsza na podstawie kryterium

oceny ofert okreSlonych w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
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2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zam6wienia publicznego z wybranym Wykonawc^, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okreSIonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^la pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzgl?dnieniu przepisbw przej^ciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwien

publicznych oraz niektdrych iimych ustaw (DZ.U.20I6.I020).

3. Zamawiaj^cy moi:e zawrzed umow? przed uplywem ternim6w, o ktdrych mowa w art. 94 ust.I pzp, je:zeli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego ziozono tylko jedn^ ofert? lub

b) w postfpowaniu o udzielenie zamowienia o warto^ci mniejszej niz kwoty okre^Ione w przepisach

wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci

Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie konczqce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze

oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy mo±e wyrazid zgod? na

podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia lunowy.

5. Jeiieli Wykonawca, ktorego bferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego, Zamawiaj^cy moze wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewaznienia post?powania,

0 ktdrych mowa w art. 93 ust. I pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

Zamawiaj^cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienaleiytego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do

SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.

2. Wykonawcy wyst?puj4cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno^d za wykonanie umowy.

XVn. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

1. ^Irodki ochrony prawnej przysiuguj^ na zasadach okre^Ionych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, je^eli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub mo2e poniesd szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przysluguj^ rdwniei; organizacjom wpisanym na list?,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci Zamawiaj^cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnoSci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany

na podstawie ustawy.

4. Je^eli warto^d zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okre^Ione w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wyi^cznie wobec czynno^ci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;

2) okre^Ienia warunkdw udziahi w post?powaniu;

3) wykluczenia odwohij^cego z post?powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

10

(}



Nr zain6wienia: ll/pn/2017

5. Odwolanie powiimo wskazywad czyimoSd lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktbrej zarzuca si?

niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad z^danie oraz wskazywad

okoIicznoSci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwoiania.

6. Odwoianie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc^ wa^ego kwalifikowanego
certyfikatu lub rdwnowaimego ̂rodka, spelniaj^cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgi on zapoznad si? z jego treSci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo2:e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,

do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktore nie przyshiguje odwoianie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno^d albo

dokonuje czynnoSci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej

czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwoianie, z zastrzei;eniem art.

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego

przyshiguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,

przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zloiienie skargi w placdwce pocztowej operatora

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest

rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu s^dowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wnieSd tak2:e Prezes

Urz?du Zamowied Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pid do tocz^cego si? post?powania. Do

czynno^ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

13. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten

natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.

11



Nr zamowienia: 11/pn/2017 fotmulatz ofetty

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

Adres:

Numer KRS: jeieli dotyczy

CEIDG: jezeli dotyczy

Numer REGON: jezeli dotyczy

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest)

nr telefonu: nr faksu:

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

W nawiq^zaniu do ogipszenia o przetargu nieograniczonym maj^qrm za przedmiot dostaw^

kopert z logo NFZ oraz papiem Ganowego dla Slqskiego O WNFZ,

1. oferujemy wykonanie dla S%kiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodnie

ze Specyfikacj^ Istptnych Warunkow Zampwienia, za cen^ calkowits^:

zl netto,

t^odnie sjbmular^em optsprnpdmiotu spmomenia i kalkulaga cenowa

z\ brutto

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen/wartosci netto podatku od towarow i ustug (VAT), jezeli

obowi^zek podatkowy spoczywa na Zamawiaj^cym - patrz pkt XII pkt 3 SIWZ oraz wzdr informacji.

o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac przedmiot zamowienia w dwoch dostawach stosownie

do zapisow pkt IV.l SIWZ.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy 24-miesi?cznej gwarancji na przedmiot zamowienia oraz 24-miesi?cznej

rfkojmi za wady przedmiom zamowienia. Bieg okresu gwarancji oraz r?kojmi za wady Hczony b?dzie



Nr zamowienia: ll/pti/2017 formulatz oferty

od dnia podpisania protokotu odbioru. Akceptujemy warunki gwarancji i rekojmi za wady okre^one

w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy watunki pfatnosci okte^one we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si§ za zwijtzanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dtii. Bieg terminu zwiq,zania

oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy

informacje niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy, ze zai^czony do Specyfikacji Istotnych WarUnkow Zamowienia wzor umowy zostai przez

nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy

na warunkach okreslonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

9. Oswiadczamy i zpbowi^zujemy si^, ii:

A. koperty uzyte przez nas do wykonania przedmiotu zamowienia, zostan^ wytworzone z uzyciem surowcow
wtomych:

TAKD

NIED

B. papier uzyty przez nas do wykonania przedmiotu zamowienia, zostanie wjm^rorzony z uzyciem smrowcow

wtomych:

TAKD

NIED

* Wykonawca winien wybrac — zaznaczyc wiasciw^ opcj?: TAK albo NIE.

Niedokonanie wybom jednej z opcji b^dz niejednoznaczny wybor oznacza, iz Wykonawca nie uzyje

do wykonania przedmiotu zamowienia odpowiednio kopert lub papiem wytworzonego z uzyciem surowcow
wtomych.

10. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cym podwykonawcom wykonanie nast?puj^cej cz?sci

zamowienia**:

Lp, czesc zamowienia firma podwykonawcy

** wypehiic w przypadku zamiara wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy wskazuj^c cz?sc

zamowienia powietzon^ podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy
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11. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu

(w tym podpisuj^cych ofert?, fommlarze i oswiadczenia), a wskazanych ponizej wjmika z nast^puj^cego

dokumentu***:

1) KRS

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zai^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

***zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoby upowainione (upel^nomocnione) do teptezentacji Wykonawcy w niniejszym post^powaniu:

imi^ i nazwisko podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy

12. Oswiadczamy, ii naleiymy/nie naleiymy**** do grupy maiych lub srednich przedsi^biorstw.

**** niepottzebne skteslic

Dejinigi malego ora^ sredniegopn;edsiibiorg t^awiera ustawa ̂  dnia 02.07.2004 r. o swobod^e d^atalnosdgospodarcf^ (D^.U.201 S.S84
j.t. ̂
Zgodnie z art- 105 (yt. ustauy, ̂  makgo prs^dsiibiorci ua>a^ sig pn^edsiqbiorci, ktoty w co najmniy jednym ̂  dwoch ostatnich lot obrotonych:
1) lyitrudnial srednioroc^ie mniej ni^ 50 pracownikow oras^
2) osicigncil roc^y obrot netto spr^da^ towaron), nyrobow i uslug oras^ operagifinansonych niepi^kracspj^y rownoivartosci w ̂lotych 10
milionow euro, lub sumy aktytvow jego bilansu sporsyide^pnego na koniec jednego ̂  tych lot nie pr^ekroceyly rownowartosci w s;iotych 10 milionow
euro.

Zgodnie ̂  art. 106 yt. ustauy, sgi sredniego prt^dsiibiorci uivasyt siq prydsiibiorci, ktdry w co najmniej jednym ̂  dwoch ostatnich lat
obrotonych:
1) s^trudnial sredniorocs^ie mniej ni^ 250pracownikow orae^
2) osicigncil rocc^y obrot netto ̂ e sprr^eda^ towardw, nyrobow i uslug orac^ opera jifinansonych nieprsykracc^jciy rownowartosci w e^op/ch 50
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu porvyidt^vnego na koniec jednego ̂  tych lat nie prvykrocfyly rownowartosci w ejotych 43 milionow

13. Zal^^cznikami do niniejszego formularza oferty s^ nast^puj^ce wypetnione formularze,

oswiadczenia i dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

2) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa

3) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

4) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawcy (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowegd (ewidencyjnego)

5) inne - jezeli dotyczy

Imi^ i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data <

podpis



Nr zamowienia: ii/pn/2017 formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa

I. Przedmiotem zamowienia jest dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dia Siqskiego OW NFZ, zgodnie z SIWZ, w tym z niniejszym formularzem
oraz wzorem umowy.

Tabela zawiera opis kopert oraz papieru, na ktorych Wykonawca naniesie nadruki firmowe zgodne z wymogami SIWZ, w tym zgodne z wzorem umowy.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy otrzyma od Zamawiajqcego nosnik elektroniczny z wzorami kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego (zawierajqcymi logo

NFZ, rozmieszczenie/uktad odpowiednio tekstu/nagfowka/stopki) i zobowiqzuje si^ do wykonania przedmiotu zamowienia (umowy) zgodnie z otrzymanymi
wzorami.

Druk zarowno na kopertach, jak i na papierze firmowym w kolorze firmowym. Kolor firmowy to Pantone DS 184-1C.

Kroj czcionki nadruku zamieszczonego na kopertach: Minion Pro.

Kroj czcionki nadruku zamieszczonego na papierze firmowym: Minion Pro.

Wykonawca oswiadcza, iz dostarczony papier firmowy b^dzie mogt bye wykorzystywany w urzqdzeniach typu: drukarki laserowe i kserokopiarki, z kolei

dostarczone koperty z logo NFZ b^dq mogty bye zadrukowywane przy wykorzystaniu drukarek laserowych.

Lp.

Przedmiot zamowienia:

Koperty z logo NFZ, papier firmowy

Jednostka

mlary Hose

cena netto zt

(za jedno opakowanie)

Wartosc netto

zt

1.

Koperta C5 biata z okienkiem (wymiary 162x229 mm), okienko

prawy srodek (45x90mm), odiegtosc od gory 60mm, odiegtosc od

dotu 57mm, odiegtosc od prawego boku 20mm, odiegtosc od

lewego boku 119mm, zamykana za pomocg paska samoklejqcego

zabezpieczonego paskiem papieru, poddruk wewn^trzny

zabezpieczajqcy zawartosc koperty przed odczytaniem, gramatura

papieru lOOg, (1 op.= 500 szt.).

op.
100

(pierwsza dostawa - 40,

druga dostawa - 60)
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2.

Koperta C6 biata ( wymiary 114x162 mm), zamykana za pomocq

paska samoklejgcego zabezpieczonego paskiem papieru, poddruk

wewn^trzny zabezpieczajqcy zawartosc koperty przed odczytaniem,

gramatura papieru lOOg {1 op.= lOOOszt.)

op.

50

(pierwsza dostawa - 20,

druga dostawa - 30)

3.

Koperta B5 biata (wymiary 175x250 mm), zamykana za pomocq

paska samoklejqcego zabezpieczonego paskiem papieru, poddruk

wewnQtrzny zabezpieczajqcy zawartosc koperty przed odczytaniem,

gramatura papieru lOOg, (1 op.= 500 szt.).

op.
100

(pierwsza dostawa - 40,

druga dostawa - 60)

4.

Koperta C4 biata (wymiary 229x324 mm), zamykana za pomocq

paska samoklejqcego zabezpieczonego paskiem papieru, poddruk

wewnQtrzny zabezpieczajqcy zawartosc koperty przed odczytaniem,

gramatura papieru lOOg, (1 op.= 250 szt.).

op.
150

(pierwsza dostawa - 60,

druga dostawa -90)

'

5.

Koperta C6/C5 biata (wymiary 114x229mm) z okienkiem, okienko

prawy dot (45x92 mm), odiegtosc od gory 55mm, odiegtosc od dotu

15mm, odiegtosc od prawego boku 20mm, klejona na mokro, do

mechanicznego pakowania, poddruk wewn^trzny zabezpieczajqcy

zawartosc koperty przed odczytaniem, sklejona na zewnqtrz,

gramatura papieru 100 g (1 op.=1000 szt.)

op.

150

(pierwsza dostawa - 60,

druga dostawa 90)

6.

Papier firmowy: papier biaty 80g/m2,

Klasa papieru: B,

Papier do wydruku w drukarkach laserowych oraz

w kserokopiarkach.

(1 op.= 2500 kartek formatu A4-(210x297mm)

op.

150

(pierwsza dostawa - 60,

druga dostawa 90)

7. Razem (suma kwot netto z poz. 1-6 z kolumny „Wartosc netto zK'):
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II. CEIVIA OFERTY:

ztotych netto (wartosc netto z pozycji 7. RAZEM tabeli) + ztotych (wartosc 23% podatku VAT)

ztotych brutto (cena oferty brutto).

ImiQ i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis,



Nr zamowienia: 11/pn/2017 wzor informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

* w zaieznosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usiug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowl^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwigzku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru lub ustugl, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie

prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowigzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru lub ustugl, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj.

cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ustJa pzp, Jezeii ziozono ofertg, ktorej wybor prowadzUby do powstania
u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowigzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajqc ofertq,
informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujgc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGAi Dodatkowo wskazuje siq, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajqcego do oferty WykOnawcy (wartosci netto) ciqzy na Zamawiajqcym w przypadku, np.:
- wewnqtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych wzaiqczniku nr 11 do ustavyy o podatku od towarow i usiug objqte
mechanizmem odwroconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerow przenoshych, m.in. tabiety, notebooki, iaptopy, a takze urzqdzenia wystqpujqce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wiqze siq anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiajqcegoprzyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ I nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: ll/pn/2017 - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

Jako uczestnik post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 3/pn/2017, oswiadczam,

ze:

nie nalezq* / nalezq*

do tej same] grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. a ochronie

konkurencji i konsumentdw (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), z innym wykonawcq tub
wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejs^Q^m postqpowaniu.

* niepotrzebne skreslic

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej viykonawca moze zlozyc wraz
z oswiadczeniem dokumenty tub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq

nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia.

Przez grupq kapitatowq - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentdw nale^ rozumiec wszystkich przedsiqbiorcow, ktorzy sq kontrolowani

w sposob bezposredni tub posredni przez jednego przedsiqbiorcq, w tym rowniez tego

przedsiqbiorcq.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej fwww.nfz-katowice.pD informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust.5 pzp bez wezwania.

Uwaga: ziozenie oswiadczenia wraz z ofertq nie powoduje wypeinienia obowi^zku wynikaj^cegp

z normy art. 24 ust.ll pzp. Oswiadczenie musi zostac ziozone w terminie wskazanym w art. 24

ust.ll pzp.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis



Nrzamowienia: ll/pn/2017 wzor oswiadczenia, p ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Fitma:

Adtes:

OSWIADCZENIEj o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa kopert z logo NFZ

oraz papieru Ganowego dla ̂ Iqskiego QW NFZ, prowadzonego przez Natodowy Fundusz Zdrowia

Sl^ski Oddzial Wojewodzki, oswiadczam, co nast^puje:

I. Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotyczq,cym

Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamowien pubUcznych.

B. Oswiadczam, ze zachodzq^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania

na podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majqcci ^stosowanie

podstawy m^kluc^nia sposrod n^mienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustauy P^).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14

oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^ wystarczajace do wykazania jego

rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest?pstwem

skarbowym, zadoscuczynienie pieni?zne za doznana krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wsp61prac§ z organami scigania oraz podj?cie konkretnych srodkow technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, ktore sq, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przest?pstwom

skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli

wobec wykonawcy, b?dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania si?

o udzielenie zamowienia oraz nie uplynql okreslony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu.

lA



Nr zamowienia: ll/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z iiwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,

o ktorej mowa w art. 24 ustl pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien pubUcznych, podj^lem nastgpuj^ce srodki naprawcze:

Imi^ i nazwisko upe^nomccnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data,

podpis



Nr zamowienia ll/pn/2017 wz6r umowy

UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomiedzy:

Narodowym Funduszem Zdtowia — Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach ptzy
ul. Kossutha 13, wimieniu ktorego dziaia:

—  Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
na podstawie , zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

2  siedzibq, w , adres: , wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem /jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu zakladowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziaia:

-  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaz i dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego

dla Sl^skiego OW NFZ zgodnie z opisem oraz w liczbie wskazanej w zal^czniku nr 1 do umowy
[zalqcznik nr 1 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o formularz opis przedmiotu zamowienia

i kalkulacja cenowa]

2. Zamawiaj^cy z tytulu zreahzowania calego przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zaplacic Wykonawcy

wynagrodzenie calkowite okre^one w §4 ust.l umowy.

3. Wykonawca potwierdza, iz otrzymal od Zamawiaj^cego nosnik elektroniczny z wzorami kopert
z logo NFZ oraz papieru firmowego (zawieraj^cymi logo NFZ, rozmieszczenie, uklad odpowiednio

tekstu, naglowka, stopki) i zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu umowy zgodtiie z otrzymanymi
wzorami.

4. Jakiekolwiek odst?pstwo w wykonaniu przedmiotu umowy od warunkow okreslonych w niniejszej
umowie, w tym od przekazanych Wykonawcy na nosniku elektronicznym wzorow, b?dzie stanowilo

nienalezyte wykonanie umowy. W takim przypadku zastosowanie znajdzie ust.7 zd.l niniejszego
paragrafu, z konsekwencjami przewidzianymi w §5 ust.l lite umowy, z zastrzezeniem §6 ust.l lit.b

umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz dostarczony papier firmowy moze bye wykorzyslywany w urz^dzeniach

typu: dmkarki laserowe i kserokopiarki, z kolei dostarczone koperty z logo NFZ b?d£t mogly bye

zadrukowywane przy wykorzystaniu drukarek laserowych.

6. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 24-miesi?cznej gwarancji oraz 24-miesi?cznej r?kojmi

za wady przedmiom umowy. Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady Kczony b?dzie od dnia

podpisania protokoiu odbioru. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych (jezeli takie

istniej^ nie mog^ bye sprzeczne z warunkami gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane sq, postanowieniami niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiqzuje si? wymienic na wlasny koszt towar wadUwy na wolny od wad

w termime do 5 dni roboczych Ucz^c od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie. Dla skutecznosci

zawiadomienia wystarczy przeslanie zawiadomienia faksem na podany przez Wykonawc? numer:

bsidz poczt^ elektroniczny na podany przez Wykonawc? adres e-mail:
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8. Koszty dojazdu, wymiany, czy dostarczenia przedmiotu umowy odpowiadajstcego warunkom
okreslonym w niniejszej umowie oraz wszelkie inne koszty zwi^zane z realizacjq.ptzez Zamawiaj^cego
uprawnien z tytuiu gwarancji lub r^kojmi za wady nie mog^ generowac dpdatkowych kosztow
po stronie Zamawiaj^cego tj. wszystkie tego rodzaju koszty pozostajq^po stronie Wykonawcy.

9. Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?, iz koperty/papier uzyty przez Wykonawc? do wykonania
przedmiotu umowy, zostanie wytworzony z uzyciem/bez uzycia surowcow wtomych. *

/ *tu f^ostanie mka^ana tresc t^godna ̂  tresdci oferty Wykonawcy w ̂amomeniu nr 111pn!2017!
10. Wykonawca, ktory zobowi^zai si? do uzycia do wykonania przedmiotu umowy kopert lub papiem

wytworzonego z uzyciem surowcow wtomych, zobUgowany b?dzie potwierdzic wypeinienie
niniejszego zobowi^zania poprzez przedlozenie Zamawiajq,cemu w dniu zawarcia umowy
stosownego oswiadczenia producenta odpowiednio kopert/papieru. Z tresci oswiadczenia producenta

winno wynikac, iz do wytworzenia kopert/papieru uz)rto surowcow wtomych.
Przez producenta nalezy rozumiec rowniez pr^dstawicielaproducenta.

11. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /ftrma
podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu

nr ll/pn/2017, tj (jezeU dotyczy).

12. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr ll/pn/2017. Zmiana

b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny

zmiariy b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazaniem nowego podwykonawcy (jezeli

dotyczy).

§2

Tetmin i miejsce dostawy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy w dwoch cz?sciach:

- pierwsza dostawa nast^i w ci^gu 21 dni Ucz^c od dnia zawarcia umowy,

- dmga dostawa nast^i w terminie od 31 stycznia 2018 r. dp 28 lutego 2018 r.

2. Ilosci poszczegolnych asortymentow w pierwszej oraz dmgiej dostawie dostarczone zostan^

stosownie do ilosci wskazanych w zal^czniku nr 1 do umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy na wiasny koszt i ryzyko do magazynu

Sl^skiego OW NFZ mieszcz^cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce dostawy).

4. O konkretnym terminie dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac Zamawiaj^cego

z CO najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: telefonicznie pod numer telefonu: lub

za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

5. Zrealizowanie kazdej z dostaw zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez osoby

wskazane w §3 ust.l oraz ust.2 umowy. Obowi^zek sporzq^dzenia protokolow spoczywa

na Wykonawcy.

6. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczanego przedmiotu umowy

przechodzi na Zamawiaj^cego z chwil^ podpisaniaprotokotu odbioru.

§3

Osob^ upowaznion^ ze strony Zamawiaj^cego do nadzorowania prawidlowej realizacji umowy,

w tym do podpisania protokolow odbioru oraz do dokonywania zgloszen z tytulu gwarancji oraz

r?kojmi za wady, jest: , tel , e-mail: lub , tel.
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,  e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dziaianie jednej z wyzej

wymienionych osob.

2. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do nadzorowania prawidiowej realizacji umowy, w tym

do podpisania protokoiow odbiom oraz do kontaktu w sprawie zgloszen Zamawiaj^cego z t5rtulu

gwarancji oraz r^kojmi za wady, jest: , tel , e-mail: lub

, tel e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dziaianie jednej

z wyzej wymienionych osob.

3. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.l lub ust.2 dla swojej

skutecznosci b?dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do

drugiej Strony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje

zmiana.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? do zabezpieczenia otrzymanego nosnika, o ktorym mowa w §1 ust.3

umowy, w sposob uniemozliwiaj^cy uzycie nosnika b^dz wykorzystanie nosnika (zapisanych na

nosniku informacji, w tym znakow firmowych NFZ) dla celow innych niz zwi^zane z realizacji

niniejszej umowy, a tym samym do zabezpieczenia nosnika przed nieupowaznionym dost?pem

i wykorzystaniem przez osoby trzecie. Wykonawca odpowiada za dochowanie powyzszego nakazu

rowniez przez osoby oraz podmioty trzecie, w tym osoby i podmioty, ktorymi Wykonawca posluguje

si? reaHzujic niniejszi umow?. Odpowiedzialnosc za naruszenie nakazu spoczywa na Wykonawcy.

Naruszenie nakazu uprawnia Zamawiajicego do powiadomienia stosownych organow oraz

do wyst^ienia z roszczeniem odszkodowawczym w stosunku do Wykonawcy.

2.

3.

§4

Wynagrodzenie umowne. Warunki pl^atnosci

1. Z tytulu zrealizowania calego przedmiotu umowy Zamawiajicy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

calkowite w wysokosci: zl brutto (slownie: zlotych brutto), zl netto,

zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy.

Wjmagrodzenie calkowite okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwi^zane

z realizacji umowy, w tym oplaty, podatki oraz naleznosci zwiizane z reaUzacji umowy, koszty

transportu do miejsca dostawy, ubezpieczenia przedmiotu umowy, rozladunku w miejscu dostawy,

a takze koszty zwiizane z realizacji zobowiizah z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady.

Obowiizek podatkowy z tytulu podatku od towarow i uslug (VAT) spoczywa

na Wykonawcy/Zamawiajicym.*

(*tu spstanie wskat^na opga ^odna ^ infomagq, t(toi(pn<i prvpv^ Wykonawci wra^ z ofertci w ^mowieniu

nr11lpnl2017)

4. Zaplata za kazdi zrealizowani dostaw? cz?sciowi, o ktorych mowa w § 2 ust.l nastipi w formie

polecenia przelewu, w terminie do 30 dni liczic od dnia dostarczenia przez Wykonawc? do siedziby

Sliskiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ, prawidlowo wystawionej faktury VAT, na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawi zaplaty b?dzie protokdl odbiom, o ktorym mowa

w §2 ust.5 umowy.

5. Na fakturze VAT Wykonawca winien umiescic nast?pujice dane nabywcy: Narodowy Fundusz

Zdrowia z siedzibi w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorci

i platnikiem faktur VAT jest Sliski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzibi w Katowicach, ul. Kossutha

13, 40-844 Katowice.
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6. Wattosc brutto faktury VAT wystawionej z tytulu niniejszej umowy nie moze przekroczyc wysokosd

wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okredonego w §4 ustl umowy.

7. Za dat? dokonaoia platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

8. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

9. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej xamowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

10. 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 caikowite netto umowy (§4 ust. 1),

w tym takze wartosci netto podane w zal^czniku nr 1 do umowy, zostanie obnizone w taki sposob,

aby po doliczeniu aktualnie obowijtzuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie caikowite brutto

umowy (§4 ustl) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu

nr ll/pn/2017, tj zl brutto. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT,

do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (§4 ustl), w tym takze do wartosci netto podanych

w zalq,czniku nr 1 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowiq,zuj%cej (nizszej) wysokosd.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy

zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy ze wskazaniem daty, od ktorej zmiana

obowi^zuje.

§5

Katy umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalez)rtego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zany b?dzie

zaplacic Zamawiaj^,cemu kar? umown^wwysokosci:

a) 10% wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okredonego w §4 ustl umowy, jezeli

Zamawiaj^cy skorzysta z prawa do rozwistzania umowy z co najmniej jednej z przyczyn, o ktorych

mowa w §6 ustl umowy;

b) 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek z terminow dostawy

wskazanych w §2 ustl umowy;

c) 100,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wskazanego w §1 ust.7 zd.l umowy.

Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosd

rzeczywisde poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie wystarcza na pokryde szkody.

Wykonawca zaplad Zamawiaj^cemu kar? umownq, w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania

wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zapiacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic

nalezn% mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jakq,

ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosd z wynagrodzenia).

Sankcja w postad kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^ienia okoUcznosci sily

wyzszej w rozumieniu przyj?tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc

jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosd wojna,

katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki uliczne, o He mialy wplyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie

umowy Wykonawca zobowij^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz

2.

3.
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3.

3.

4.
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uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si?

Wykonawca, jako siiy wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

§6

1.

2.

Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do tozwi^zania niniejszej umowy:

a) w przypadku, gdy opoznienie, o ktorym mowa w §5 ustl litb umowy, przekroczy 10 dni;

b) w przypadku, gdy wymiana towaru na wolny od wad dotyczy calosci przedmiotu umowy,

a opoznienie w stosunku do terminu wskazanego w §1 ust.7 zd.l umowy, przekroczy 10 dni;

c) w przypadku, gdy opoznienie w stosunku do terminu dostarczenia oswiadczerna, o ktorym
mowa w §1 ustlO umowy, przekroczy 10 dni.

Rozwi^zanie umowy winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy

ze wskazaniem na okoUcznosci stanowi^ce podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy

nast?puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cemu przysluguje uprawnienie do naliczenia

Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej, o ktorej mowa w §5 ustl lit.a

umowy, z zastrzezeniem §5 ust.4 umowy.

§7

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubUcznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien pubUcznych.

W sprawach nieuregulowanych postaiiowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozonat w zamowieniu nr ll/pn/2017.

Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej umowy, przy uwzgl?dnieniu wyj^tkow w niej

przewidzianych, wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ewentualne spory powstale na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddajq, rozstrzygni?ciu sq^du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(Katowice).

Przez dni rohoct^ Strony umowy rozumiej^ dni od poniedziaiku do pi^tku, z wyl^czeniem

przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy. Przez dni Strony rozumiejq, dni

kalendarzowe.

Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCAZAMAWIAJ4CY

■^If^GA/ sjtuagi, gc^ obowiqt^k podatkowy ^ tytuiu podatku od towaww i ustug b^dt^e, spoct^wat na
^amawicycigm (art. 91 ust.3a p^), calkowitym nynagrod^enim umownym b^dsje nynagrod^enie be^ podatku od
^towarow i ustug; w takim prsQpadku ^apisy umowy odnoss^pce si^ do nynagrod^nia brutto (cen brutto; oferty brutto)
§ naleiy rospmiecjako odnoss^pce siq, do nynagpds^enia (cen, oferty) bes(_podatku od towarow i ustug; niniejsop s^ostanie

odpowiedhio uwnglidnione w redakgi sppisowpawieranej i
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