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I. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

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

IL 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 zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).
Warto^d szacunkowa zamdwienia przekracza kwot? 135.000 euro.

Rodzaj zamdwienia: dostawa.

Zamdwienie niniejsze nie Jest zamdwieniem zastrze2:onym.

Numer postfpowania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 12/pn/2017. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",
nale^ przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekroc w „SIWZ" mowa

jest o "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Fimduszu Zdrowia

(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleiy 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" nalezy przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moiie z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

Wsz?dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o ,jednolitym dokumencie", „Jednolitym Eiuopejskim Dokumencie

Zamdwienia" albo „JEDZ", nale^ przez to rozumied dokument sporz^dzony zgodnie ze wzorem standardowego

formularza okre^lonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r.

(Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zasady wypelniania jednolitego dokumentu zostaly umieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokiunent-zamowienia.

Zamawiaj^cy jednoczednie informuje, ̂ e w celu ulatwienia Wykonawcom wypelnienia jednolitego dokumentu, do

jego przygotowania wykorzystal narz?dzie udost?pnione przez Komisj? Europejsk^, dost?pne pod adresem:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.

in. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa infrastruktury serwerowej ̂ l^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, tj.
dostawa urz^dzeh serwerowych wraz z osprz?tem oraz moduldw przel^cznika sieciowego, zgodnie z zasadami

okre^lonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy.

Kod Wspdtaeeo Slownika Zamdwien tCPV): 48.82.00.00-2 - serwery, 32.42.00.00-3 - urz^dzenia sieciowe.

Obok zamdwienia gwarantowanego opisanego w pkt I formularza opis przedmiotu zamdwienia, Zamawiaj^cy

zastrzega sobie prawo zrealizowania zamdwienia obj?tego prawem opcji opisanego w pkt II formularza opis

przedmiotu zamdwienia. Realizacja prawa opcji uzalezniona bfdzie od posiadania przez Zamawiaj^cego ̂ rodkdw

finansowych w odpowiedniej wysoko^ci. Zamawiaj^cy przeka^e Wykonawcy informacj? o skorzystaniu b^dz

nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 3 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana

Wykonawcy na pismie.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj^cy wska2;e, ktdre z elementdw opcji oraz w jakiej liczbie,

konkretnie zamawia. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwdch cz?^ciach w ci^gu ww. 3

miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy.
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Wykonawcy nie przysluguj^ zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku nieskorzystania przez

Zamawiaj^cego z prawa opcji w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji w niepeinym

zakresie.

Wykonawca skladaj^c ofert? przyjmuje na siebie zdbowi^zanie wykonania zardwno zamdwienia gwarantowanego,

jak i obj?tego prawem opcji, przy czym wykonanie tego ostatniego uzaleznione b^dzie od decyzji ZamawiaJ^cego.

Zamdwienie gwarantowane obejmuje dostaw? nast^puj^cegp sprzptu:

1. Obudowa dla serwerdw blade - 1 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 1 formularza opis przedmiotu zamdwienia)

2. Serwer typu blade - typ I - 2 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 2 formularza opls przedmiotu zamdwienia)

3. Serwer typu blade - typ II - 1 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 3 formularza opls przedmiotu zamdwienia)

4. Modul pamipcl - 4 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 4 formularza opls przedmiotu zamdwienia)

5. Modul przel^cznlka sleclowego do posladanej obudowy HP C7000 - 2 szt. (zgodnie z opisem z pkt I pkt 5

formularza opls przedmiotu zamdwienia)

Prawo opcji obejmuje dostaw? nast^puj^cego sprz^tu:

1. Serwer typu blade - typ II - do 2 szt. (kazdy serwer zgodny z opisem z pkt I pkt 3 formularza opls przedmiotu

zamdwienia)

2. Modul paml?cl - do 16 szt. (kazidy modul paml^cl zgodny z opisem z pkt I pkt 4 formularza opls przedmiotu

zamdwienia).

Szczegdlowy opls przedmiotu zamdwienia zawlera formularz opls przedmiotu zamdwienia stanowl^cy Integraln^

cz^sd SIWZ.

Uwaga!

Opis przedmiotu zamdwienia nie zawiera w swej tresci elementow, ktdre mogfyby zostac uznane za wskazujqce znak

towarowy, paten tub pochodzenie, zrodlo lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty dostarczane przez

konkretnego wykonawcy; opis nie prowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub

produktdw.

Nazwy serwerdw HP, obudowy blade HP, zasobnikdw HP, przelqcznikdw FC, czy wspieranych systemdw

operacyjnych uzyte w formularzu opis przedmiotu zamdwienia odnoszq sif do urzqdzen bqdz systemdw

operacyjnych posiadanych przez Slqski OW NFZ, tworzqcych infrastruktur§ serwerowq, zas nazwy uzyte

w formularzu opis przedmiotu zamdwienia takie Jak wkladka SFP, LC MM, kable DAC, moduly QSFP, pamifc

LRDIMM, dyski SSD SFF, czy interfejs Fibre-Channel, odnoszq sif do funkcjonalnosci lub standarddw opisujqcych

srodowisko serwerowe.

Nazwy uzyte w formularzu opis przedmiotu zamdwienia dotyczq zatem sprzpu bqdz oprogramowania posiadanego

przez Zamawiajqcego, zas uzyte w opisie nazwy funkcjonalnosci, standarddw etc., nie stanowiq nazw wskazujqcych

na pochodzenie przedmiotu zamdwienia lub na konkretnego producenta, czy produkt.

Reallzacja zamdwienia b^dzle przeblegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowl^cym Integraln^

cz^^d SIWZ. Wzdr umowy przewlduje 1 okre^la warunkl ewentualnej zmlany treScl imiowy.

»Wykonawca wlnlen podad w treScl formularza opls przedmiotu zamdwienia nazw§ producenta oraz nazwf

modelu oferowanego sprz^tu.

Formularz opls przedmiotu zamdwienia, w tym wskazana przez Wykonawc? nazwa producenta oraz nazwa modelu,

skladaj^ si? na tre^d oferty.

W zakresie prawa opcji, Wykonawca zobowl^zany jest zaoferowad sprz?t tego samego producenta oraz tego

samego modelu, co zaoferowany przez Wykonawc? w zamdwlenlu gwarantowanym.
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Uwaga!

»Zamawiaj^cy dopuszcza moiiliwo^d dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek i za zgod^

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

zlo^ionej w zamdwieniu nr 12/pn/2017, pod warunkiem l^cznego spelnienia przeslanek opisanych we wzorze

umowy.

»Wykonawca winien zlo^d nast^puj^ce o^wiadczenia, ktdrych tre§6 znajduje si? w formularzu opis przedmiotu

zamdwienia:

a) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas sprz?t b?dzie fabrycznie nowy oraz

wyprodidcowany nie wcze^niej niz w 2017 r. Przez sprz?t fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wczesniej

nii w 2017 r. rozumie si? rdwniez pelnowartoSciowy sprz?t ponownie wprowadzony na rynek przez

producenta sprz?tu nie wczesniej niZ w roku 2017, po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang.

„refurbished"), co winno znalezd odzwierciedlenie w oznaczeniu i dokumentacji sprz?tu. Mozliwo^d

dostarczenia sprz?tu poddanego procesowi „refurbished", o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy

dyskdw twardych (SSD).

b) OSwiadczamy 1 zobowi^zujemy si?, i± dostarczony przez nas sprz?t b?dzie wyprodukowany zgodnie

z obowi^j^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy i nadaj^cy si? do uZywania

zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodno^ci CE.

c) OSwiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamdwienia pochodzi z legalnego

Zrddla, b?dzie obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we

wzorze umowy) zawartych w cenie i swiadczonych przez sied serwisow^ producenta.

d) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zaraawiaj^cemu ddst?p do

wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez producenta sprz?tu, w tym

prawo do ich pobrania bezpoirednio ze strony producenta b^dz w inny sposdb udost?pniony przez

Wykonawc?, zainstalowania i u^kowania, bez naruszania praw innych osdb lub podmiotdw. Pod poj?ciem

„oprogramowanie" naleiy rozumied wszelkie oprogramowanie wbudowane w sprz?t, w tym oprogramowanie

zarz^dzaj^ce.

»Ponadto, Wykonawca winien oSwiadczyd, it uzyskal wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlo^enia powy:tezych

o^wiadczen.

O^wiadczenia wymienione powyzej stanowi^ tre^d oferty, a tym samym nie stanowi^ oSwiadczed lub dokumentdw

w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie

rodzajdw dokumentdw, jakich moze zqdad zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

(Dz.U. poz. 1126).

3. Warunki platno^ci: okre^la wzdr umowv.

4. Gwarancia i rekoimia za wadv:

» Wykonawca winien zaoferowad okres gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamdwienia nie krdtszy ni± 24

miesi^ce i nie dhiZszy niz 48 miesi?cy, zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu zamdwienia

i wzorem umowy.

»Wykonawca podaje oferowany okres gwarancji i r?kojmi za wady w formularzu oferty (okres ten nalezy podad

w miesi^cach). Udzielona gwarancja winna byd gwarancji producenta sprz?tu.

» Wykonawca winien wskazad w formularzu oferty oferowane w ramach gwarancji warunki realizacji zgloszen

obejmuj^ce okno czasowe dla dokonywania zgloszen, czas reakcji na zgloszenie (czas przyst^pienia) oraz czas



Nr zam6wienia: 12/pn/2017

naprawy, poprzez \vyb6r jednej z dw6ch mozliwo^ci (tj. poprzez zaznaczenie jednego okienka - albo w pkt A albo

w pkt B).

»Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu umowy nie mog^ bye sprzeczne

z warunkami gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^ane

postanowieniami umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ by6 korzystniejsze od

okreSlonych w umowie.

Uwaga! Zaoferowany okres gwarancji i r?kojmi za wady b^dzie podlegai ocenie w II kryterium oceny ofert:

Dhigo§6 okresu gwarancji i r^kojmi za wady - waga 20%. Patrz pkt XIII SIWZ. Zaoferowane warunki realizacji

zgloszen w ramach gwarancji b^d^ podlegaly ocenie w III kryterium oceny ofert: Warunki realizacji zgloszen

w ramach gwarancji - waga 5%.

5. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moziiwoSci skladania ofert cz?Sciowych.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiiiiwoSci skladania ofert wariantowych.

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

4) J?zyk post?powania.

WyjaSnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia pubiicznego

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

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

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

polskim w art. 11 stanowi, it art. 5-10 tej^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 oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

6. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze nowierzvd wykonanie cz?Sci zamdwienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp ̂ ada wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania nrzez Wvkonawce fmn

podwvkonawcdw (patrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, je2;eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego

zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania

warunkdw udziahi w post?powaniu (warunku dot. zdolno^ci zawodowej - posiadanie wymaganego

do^wiadczenia b^d:^ warunku dotycz^cego sytuacji fmansowej), Wykonawca jest obowi^zany wykazac

Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodziebie spehiia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania

o udzielenie zamdwienia.

4) Zamawiaj^cy nie wymaga, aby Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz?^ci zamdwienia

podwykonawcy/om, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziahi

w post?powaniu zloiyl jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podwykonawcdw, chyba, ±e podwykonawcy

s^ jednocze^nie podmiotami, na ktdrych zasoby powoluje si? Wykonawca w celu wykazania spelniania

warunkdw udziahi w post?powaniu (art. 22a ust.l pzp).

»Przez umow? o podwykonawstwo nale^ rozumied umow? w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej

przedmiotem s^ ushigi, dostawy stanowi^ce cz?sc zamdwienia pubiicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez

Zamawiaj^cego Wykonawc^ a innym podmiotem (podwykonawcy).

Podwykonawcy nie jest producent, czy tet dystrybutor dostarczanego sprz?tu.
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»Pod poj§ciem „producent" uzytym w zdaniu powyzej, a tak^e w pkt HI pkt 2 lit.a i lit.d SIWZ, w pkt III ppkt 1

i ppkt 4 formularza opis przedmiotu zamdwienia oraz w §10 ust.l litx wzoru umowy, nale^y rozumied rowniez

„przedstawiciela producenta". Pod poj^ciem „przedstawiciel producenta" nale2y zaS rozumied podmiot formainie

upowai;niony przez producenta do wykonania w imieniu producenta okre^lonych czynno^ci.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia:

a) Przedmiot objfty zamdwieniem gwarantowanym naleiy dostarczyc w terminie do 45 dni licz^c od dnia zawarcia

lunowy.

b) W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Wykonawca zobowi^zany jest dostarczyc

przedmiot obJ§ty prawem opcji w terminie do 45 dni licz^c od dnia przekazania Wykonawcy informacji

0 skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiaj^cy przeka^ie Wykonawcy informacj? o skorzystaniu b^dz

nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 3 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie

przekazana Wykonawcy na pi^mie. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj^cy wskaze, ktdre

z elementdw opcji oraz w jakiej liczbie, konkretnie zamawia. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skorzystania

z opcji w dwdch cz^^ciach w ci^gu ww. 3 miesi?cy iicz^c od dnia zawarcia niniejszej umowy.

c) Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprzft (licencje na oprogramowanie komputerowe) zostaj^

udzielone na czas nieokre^lony.

2, Miejsce realizacji zamdwienia (miejsce dostawy): Katowice, ul. Kossutha 13.

V. Warnnki ndziaiu w postenowanin

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

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) speiniaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o iie zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

0 zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udziahi w post?powaniu dotycz^cy sytuacji fmansowej oraz

warunek udziahi dotycz^cy zdolno^ci zawodowej (posiadanie wymaganego doswiadczenia).

Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu.

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

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oSwiadczenie (JEDZ)

0 niepddleganiu wykluczeniu (patrz: pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument,

o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ oraz oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.b i lit.c SIWZ;

zai w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp,

Wykonawca sklada rdwniez o^wiadczenie wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy kapitalowej).

W przypadku niniejszego zamdwienia, o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp, Wykonawca sklada

w formic jednolitego dokumentu (JEDZ), ktdry zal^cza do oferty.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawid

dowody na to, ze podj?te przez niego ̂ rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci

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

pieni?iaie za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz

wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
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nieprawidiowemu 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 upiyn^i okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiaj^cy, uwzgl?dniaj4c wag? i szczegdlne okoliczno^ci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.
»W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy

zapewnia temu Wykonawcy mozliwp^c udowodnienia, ze jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie
zamdwienia nie zakldci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, sklada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotdvy (por. art.
25a ust.3 pkt 1 pzp).

»Zaniawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktdry polega na zdolno^ciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach
okreSlonych w art. 22 a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdw dokumentdw wymienionych w pkt
VI pkt 3 lit.a SIWZ oraz o^wiadczeh wymienionych w pkt VI pkt 3 litb i lit.c SIWZ.

» Zamawiaj^cy moze wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu okre^Ionvch przez

ZamawiaiacegQ w ogloszeniu o zamdwleniu oraz ninieiszei SIWZ:

a) Art. 22 ustlb pkt 2 dzd — warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv svtuacii finansowei.

Wykonawca winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysokosci co najmniej 500.000,00 zlotych lub
zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 500.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym ni^;
1 mlesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca
sklada o^wiadczenie (JEDZ) o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie
Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.d SIWZ.

W przypadku niniejszego zamdwienia, oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formic jednolitego dokumentu (JEDZ), ktdry zalqcza do oferty.

b) Art. 22 ustlb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowei.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wiadczenia), a opisanego poni^ej, Wykonawca sklada oswiadczenie (JEDZ) o spelnianiu ww.

warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI
pkt3 lit.eilitfSlWZ.

W przypadku niniejszego zamdwienia, oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formic jednolitego dokumentu (JEDZ), ktdry zal^cza do oferty.

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia)
polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych rdwnie^ wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je;^eli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy
- w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy sprzftu serwerowego wykonanej lub wykonywanej.

6
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Pod poj^ciem wvkonana dostawa nale^ rozumied zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz^tu serwerowego

0 warto^ci nie mniejszej nii 250.000,00 ziotych bratto, ktdrego realizacja zostala zakonczona (umowa zostala

zrealizowana).

Pod poj^ciem wvkonvwana dostawa nalezy rozumied zamdwienie b?d^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal

realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu sprzftu serwerowego, ktorego pewna cz^Sd o warto^ci nie mniejszej niz

250.000,00 ziotych brutto, zostala juz zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie ̂ wiadczeh okresowvch

lub ciaglvch. Jeiieli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej Swiadczenie okresowe lub ci^gle,

w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^zany b?dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter ̂ wiadczenia).

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywanych -

Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania

1 podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowoddw okre^laj^cych, czy

te dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa powytej,

s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane,

a w przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jez:eli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy;

w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty

potwierdzaj^ce ich nale^e wykonywanie powinny byd wydane nie wcze5niej niz 3 miesi^ce przed uplywem

terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kai:dej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, iQ dostawa
zostala wykonana nale^cie lub jest wykonywana nalezycie.

♦ Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ byd sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi
z dokumentdw potwierdzaj^cyeh nalezyte wykonanie (wykonywanie) dostaw.

♦Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania
(zakohczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wskazuje dzien,
miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej jui; cz?^ci dostawy z zaznaczeniem, iz jest to dostawa nadal
realizowana.

♦Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartoSc, Wykonawca:
- w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w ziotych za calo^d wykonanej dostawy, za^
- w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje zardwno kwot? brutto w ziotych
za zrealizowana ju^ w ramach calo^ci cz?5d dostawy oraz kwot? brutto w ziotych stanowi^c^ warto^d calej dostawy.
♦Je:zeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwien bylby szerszy (np. obejmowalby
rdwniei: dostaw? innych elementdw, innego asortymentu lub inny rodzaj zamdwienia, np. ushigi), Wykonawca
winien wyodr?bnid i podad dane dotycz^ce samej dostawy sprz?tu serwerowego. W przypadku podawania warto^ci
Wykonawca winien wpisad zardwno kwot? brutto stanowi^c^ warto^d calego zamdwienia, jak i warto5d brutto
samej dostawy sprz?tu serwerowego.
♦ Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid ka^dy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;
b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - wystarczy spelnienie

go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma
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posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, iz wanmek moze spelnid jeden

z Wykonawcdw, l^cznie dwoch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

c) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ, winien spelnid

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.

przynajmniej Jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mozliwosci

sumowania zdolnosci zawodowej - do^wiadczenia).

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktorym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow

udzialu w post§powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zampwienia lub jego cz§sci,

polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

na grancie niniejszego post?powania przyjmuje si?, li „stosowna sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22a ust.1 pzp,

wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosci zawodowej (doSwiadczeniu) b^dz sytuacji finansowej innego

podmiotu/6w, udowodni Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi

zasobami tego podmiotu/6w, w szczegdlnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu/6w do oddania mu

do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, is udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zdolno^c zawodowa

(do^wiadczenie) b^dz ich sytuacja finansowa, pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania danego

warunku udzialu w post?powaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.l pkt 13-22 pzp.

Uwaga!

»Wykonawca, ktdry powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,

warunku udziahi w post?powaniu, sklada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotdw (por. art.

25a ust.3 pkt 1 pzp).

»W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) b^dz sytuacji finansowej innego podmiotu/6w,

Wykonawca jest zobowi^zany wskazad ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosci zawodowej (doSwiadczeniu) h^d± sytuacji finansowej innych

podmiotdw na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu
umo:zliwiaj^cym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosimek l^cz^cy Wykonawc?
z  innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy z^da wskazania
w szczegolnosci:

a) podmiotu, ktory udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a)-d), winnv znaleid sie w zobowiqzaniu podmiotu do oddania do
dyspoi^cji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowlazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvzei. Wykonawca zalacza do ofertv.
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Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolno^ci zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktdrym mowa w art.

22a ust.l pzp, nie potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? wamnkdw udziahi w postfpowaniu lub zachodz^

wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okre^lonym przez

Zamawiaj^cego:

a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowi^al si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamdwienia, jezeli wykaze zdolno^ci

zawodowe lub sytuacj? finansow^, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.

»Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej innych podmiotdw/tu, odpowiada

solidamie z podmiotem, ktdry zobowi^zal si? do udost?pnienia zasobdw, za szkod? poniesion^ przez

Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudost?pnienie zasobdw nie

ponosi winy.

VA. Podstawy wykluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 pzd

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

VI. Wykaz o§wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacych snelnianie warunkdw udzialu w posteDowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzieh skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art 25a ust.1 pkt 1 pzp,

tj. ±e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu w zakresie

dotycz^cym sytuacji finansowej oraz zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia).

W przypadku niniejszego zamdwienia, o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada

w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, is Wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich

zasoby, warunkdw udziahi w post?powaniu, sklada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotdw

(por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).

8 Wzorjednolitego dokumentu - JEDZ zal^czono do SIWZ.

Wzor jednolitego dokumentu—JEDZ zal^czono do SIWZ.

Uwaga! Wsz?dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o ,jednolitym dokumencie", „Jednolitym Europejskim

Dokumencie Zamdwienia" albo „JEDZ", nalezy przez to rozumied dokument sporz^dzony zgodnie ze wzorem

standardowego formularza okreslonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia

05.01.2016 r. (Dz.U.UE.L.20I6.3.16) wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

W celu wypelnienia dokumentu JEDZ nalezy pobrad plik (format XML) ze strony intemetowej Slgskiego OW NFZ

z ogloszeniem o zamdwieniu oraz SIWZ. Nast?pnie nale^ zapisad go na komputerze oraz wej^d na stron?

intemetow^: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl. zaimportowac pobrany plik oraz

wypelnid. Po wypelnieniu JEDZ nale^ wydrukowad, podpisad i zloiyd wraz z oferty w formie pisemnej.

2) zobowi^zanie innego podmiotu/dw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby

realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) b^dz sytuacji

finansowej innego podmiotu/dw - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).
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2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.t)l informacji, o kt6rej mowa

w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu o^wiadczenie Wykonawcy o przynalezno^ci albo

braku przynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.

W przypadku przynaletoosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze ziozyd wraz z o^wiadczeniem

dokumenty b^di informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z irmym Wykonawcy 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 rodzaj6w

dokumentdw (...).

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

3. Przed udzieleniem zam6wienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcy, ktdrego pferta zostala najwyzej oceniona,

do zlozenia w wvznaczonvm. nie krdtszvm niz: 10 dni. terminie aktualnvch na dziefi zlozenia nastepuiacvch

o§wiadczeft i dokumentdw:

- w celu Dotwierdzenia braku podstaw do wvkluczenia:

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 miesifcy przed uplywem terminu skladania ofert; informacja z KRK

w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 pzp dotyczy podmiotu zbiorowego;

b) oSwiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s^du lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganin z uiszczaniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia

spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentdw

potwierdzaj^cych dokonanie platnoSci tych naleaioSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub

zawarcie wi^z^cego porozumienia w sprawie splat tych naleznoSci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

c) oSwladczenla Wykonawcy o braku orzeczenla wobec niego tytulem Srodka zapobiegawczego zakazu

ubieganla sl§ o zamdwlenla publlczne (dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 22 pzp);

» Jezeli Wykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji innego podmiotu/ow na zasadach okreslonych w art. 22a

pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty/oSwiadczenia wymienione pod lit. a)-c).

- w celu potwierdzenia spelniania warunkdw udzialu w postenowaniu:

d) Informacja banku lub sp61dzlelczej kasy oszcz^dnosclowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokoSd

posiadanych Srodkdw finansowych lub zdolnoSd kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczeSniejszym niz

1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ;

» Jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu

do tego podmiotu.

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyc dokumentii dotycz^cego sytuacji finansowej

wymaganego przez Zamawiaj^cego, moz:e zlo^d inny dokument, ktory w wystarczaj^cy spos6b potwierdza

spehiianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

e) formularz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed

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

wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych dostawy zostaly

wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ) oraz zal^czeniem

f) dowod6w okreSlaj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy

czym dowodami, o ktdrych mowa powyzej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz kt6rego dostawy byly wykonywane, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych.

wykonywane, a jez;eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskad tych dokumentdw - oSwiadczenie Wykonawcy. W przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych

nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nale^e wykonywanie powinny

by6 wydane nie wczeSniej nit 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.

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

w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany b?dzie wykazad (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia.
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»Jeieli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu/dw, przedstawia wykaz
dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzibf lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentdw, o ktdrych mowa w §5 pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, sklada informacj?
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rdwnowazny dokument wydany przez
wia^ciwy organ sqdowy lub administracyjny kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibf lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 121 pzp.

Dokumenty, o ktdrych mowa wyzej, powiimy byd wystawione nie wcze^niej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu
skladania ofert.

Jei:eli w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibf lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje si§ dokumentdw, o ktdrych mowa wyzej, zast^puje si? je dokumentem
zawieraj^cym odpowiednio o^wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o^wiadczenie osoby, ktdrej dokument mial dotyczyd, zlozone przed notariuszem lub przed
organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego wlaiciwym ze
wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2
cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stosuje si?.

W przypadku w^tpliwoici co do tre^ci dokumentu zlozonego przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze zwrdcic si? do
wla^ciwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz^cych tego
dokumentu.

Wykonawca maj^cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj^cej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 pzp,
sklada dokument, o ktdrym mowa w §7 ustl pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w zakresie okre^lonym
w art. 24 ust.l pkt 14 i 21 pzp. Jeteli w kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument mial
dotyczyd, nie wydaje si? takich dokumentdw, zast?puje si? go dokumentem zawierajqcym o^wiadczenie tej osoby
zlozonym przed notariuszem lub przed organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^du
zawodowego lub gospodarczego wla^ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust.2 zdanie
pierwsze cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stosuje si?.
W przypadku w^tpliwo^ci co do tre^ci dokumentu rfo^onego przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze zwrdcid si? do
wla^ciwych organdw kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o udzielenie
niezb?dnych informacji dotycz^cych tego dokumentu.

5. W przypadku wsndlneeo ubiegania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, tj. jednolity dokument (JEDZ) sklada kazdy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Dokumenty te wirmy potwierdzid
spelnianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym ka±dy
z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ winien zlo2yc kaz:dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

3) dokument/y, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ winien zlozyc kai:dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

4) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ winien zlozyd kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;
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5) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 Htx SIWZ winien zlo^6 kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

6) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.d SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt
V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia (jako suma
posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno5ci kredytowej), co oznacza, it warunek moi:e spebiid jeden
z Wykonawcdw, I^cznie dwdch lub kilku z nich albo I^cznie wszyscy Wykonawcy;

7) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e i lit.f SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku opisanego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doSwiadczenie (brak mozliwo^ci smnowania zdolnoSci
zawodowej - do^wiadczenia).

6. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z form^ oswiadczen i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju
z dnia26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

»05wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce Wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych
zdolno^ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce

podwykonawcdw, skladane s§ w oryginale.

»Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne nit o^wiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.I cyt.
rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnosc z oryginalem.
»Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^.

Po^wiadczenie za zgodnosd z oryginalem nast?puje w formie pisemnej.

»Zamawiaj4cy mo^e te^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw, o ktdrych
mowa w rozporzqdzeniu, innych niz o§wiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zlo^ona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w^tpliwo^ci co do jej prawdziwo^ci.

»Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym s^ sWadane wraz z thunaczeniem na j?zyk polski.
»Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia winni zal^czyd do oferty nelnomocnictwo.
Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu
0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit.B SIWZ dla
pelnomocnictw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno^ci oswiadczen lub dokumentdw, o ktdiych mowa w §2, §5

1 §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi
ogdlnodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? oSwiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? oSwiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlnoSci oSwiadczeh lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.I pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. I pkt 113 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczen lub
dokumentdw, o ile s^ one aktualne.

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

Jewell Wykonawca nie zlozyl oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.I pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych do
przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane
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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 i& mimo ich zlo2:enia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^ienie

post^powania.

Jezeli Wykonawca nie zlo^l wymaganych pelnomocnictw albo zlo^l wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlo:tenia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post^powania.

Zamawiaj^cy wzywa tak4e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dotycz^cych oswiadczeh

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

8. Art. 26 ust.6 nzn.

Wykonawca nie jest obowi^any do zlozenia o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okoliczno§ci,

o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jei:eli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce

tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i og6hiodost?pnych baz danych, w szczegdlnosci

rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

9. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa pzp moie w niniejszym postfpowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nastfpnie zbadac, czy Wykonawca, ktdrego

oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» Jei:eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy mois

zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktdry zlozyl

ofert? najwyzej ocenion^ spo^rdd pozostalych ofert.

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

o^wiadczen lub dokumentdw. Osobv uprawnione do poroznmiewania sie z Wvkonawcami

1. Komimikacja 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. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

osobiScie, za posrednictwem poslanca, faksu lub przy u^ciu Srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog^ elektroniczn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj. za poSrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), z zastrzezenlem, iz oferta

, winna zostad zlozona pod lygorem niewamoSci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zlo^one

z zachowaniem formy okreSlonej w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania,

o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), JEDZ (oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1, ust.2 oraz ust.3

pkt 2 pzp) winno zostad zlo^one w formie pisemnej, zaS oswiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa

w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokument6w, jakich mo^e z^dad

zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (rdwniez; w przypadku ich zloz;enia

w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przekazane

przy u^ciu Srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 6 swiadczeniu ushig

drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, b^dz za poSredhictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okre^lonym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd

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

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

(e-mail) winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem

winny bye kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^niefi

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zam6wien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjadnien

niezwlocznie, jednak nie p6Mej ni^; na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem,
ze wniosek o wyja^nienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pomiej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

Jezeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w art. 38

ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nien, Zamawiaj^cy mo2;e udzielid wyjaMen albo pozostawid wniosek bez

rozpoznania.

Przedteenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.l

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jeieli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

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

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

Pani Katarzyna Kli^ - Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwied Publicznych

adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.

Vin. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.l i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:

10.000,00 zlotych (slownie: dziesifd tysi?cy 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,

ie por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5). por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale^ wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poni2:ej:

BGKo/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie iimej ni^: pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyd dokument

- wadium w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie moi:e warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadnosci ^^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp.,Dokument swoj^ wa:zno^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy

terminowi zwi^zania ofert^ (60 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
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(art.,85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofert^ b^dzie zatem dziefi, w ktdrym uplywa termin skladania ofert.

Wadium wiiino mie6 charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw Srodkdw

pieni?2mych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uptvwem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^any jest odrzucid ofert?, je^;eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

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

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofert^ wynosi 60 dni, Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

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

ze Zamawiaj^cy moze tyiko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^ania ofert^, zwrocid si? do

Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dlu^:szy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o kt6rej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedlui;enie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tyIko z jednoczesnym przedhizeniem okresu waznosci

wadium albo, je^eli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedlu2:ony okres zwiazania ofert^.

Jez;eli przedluzenie terminu zwiazania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako

najkdrzy'stniej sza.

X. Qpis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiajqcy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzordw o^wiadczen) w sposdb trwaly poprzez

wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy" i podpisac. 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 wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie

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

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

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

formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywac zmian merytorycznych zapis6w znajduj^cych si?

we wzoraeh formularzy stanowi^eych zal^cznikl do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy

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

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegotaoSci 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. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez

Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowainione 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? poi^wiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyd do

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

Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowainion^ zostanie uznana za niewai:n4.

C. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
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p. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast^puj^cej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 12/pn/2017

-SERWI^- „
NIE OTWIERAC PRZED: godz. 11.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winlen zaznac^d,

z;e przesylka zawiera ofert? oraz wskazad numer postfpowania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci
za nastfpstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpleczenia 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 zai^czniki wymienione w pkt 13 formularza

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

W przypadku oswiadczeA lub zaSwiadczen skladanych przez Wykonawc? zawierajqcych informacje stanowi^ce

taiemnice nrzedsiebiorstwa w rozumieniu przeplsdw ustawy o zwalczaniu nieuczclwej konkurencjl,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegi, ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,

Wykonawca powinien umie^cic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSI^BIORSTWA" lub oznaczyc jew inny widoczny sposob.

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 tajemnic^ przedsifbiorstwa rozumie si§ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsi§biorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,

CO do ktorych przedsifbiorca podjql niezbfdne dzialania w celu zachowania ich poufhosci."

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnicf przedsifbiorstwa

w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6:^niej nii w terminie

skladania ofert, zastrzegi. ze nie mogq byd one udostfpniane oraz wvkazai. iz zastrzezone informacje

stanowi^ tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlo^c tylko jedn^ ofertf na cale zam6wienie. Ofertf sklada si? w formie

pisemnej pod rygorem niewatoo^ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci

elektronicznej.

G. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadad tre^ci 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 sif o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
o udzielenie zamdwienia musz§ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy winni ustanowid peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego

zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument

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

1)

Spos6b wypelniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczen:

formularz oferty nale^ wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" mo^e bye uzyta piecz^b fimiowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty naleiy podab:

- cen? oferty, tj. cen? za realizacj? zamdwienia gwarantowanego,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA oraz

- cen§ za realizacj? zamdwienia objftego prawem opcji, zgodnie

z kalkulacj^ cenow^ z pkt IB;

w pkt 3 nalezy wskazad oferowany okres gwarancji i r^kojmi za wady, tj.

nie krdtszy niz 24 miesi^ce i nie dhizszy niz 48 miesi^cy;

w pkt 4 nalezy wskazad oferowane warunki realizacji zgloszen w ramach

gwarancji (A albo B).

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia

3) formularz wykaz dostaw

4) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

5) wzdr jednolitego dokumentu

(JEDZ)

6) wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

nale:zy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyd do formularza oferty); w tre^ci formularza nale^ podad nazw?

producenta oraz nazw? modelu oferdwanego sprz?tu;

nale;zy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu dp tego wyznaczonym (informacj?

zal^czyd do formularza oferty);

nalezy pobrad zgodnie z instrukcj^ zamieszczon^ w pkt VI pkt 1 ppkt 1

SIWZ (ramka), wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(JEDZ zal^czyd do formularza oferty);

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

0 ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XL Mieisce oraz termin skladanla i otwarcia ofert

1. Ofert? nale^ zlozyd w siedzibie Zamawiaj^cego:
Slqski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, PPjkdj nr 208A (11 pi?tro),
w terminie do dnia '01?. do godziny 11.00,

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zawiadamia Wykonawc? o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca ofert? po

uplywie terminu do wniesienia odwolania.

3. Wykonawca moze, przed uplywem terminu cto skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu .'.^...O.O'...^.?!?... o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 206 (II pi?tro).

5. Otwarcie ofert jest jawne. BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia (tj. kwot? dotycz^c^ zamdwienia gwarantowanego).
Ponadto, Zamawiaj^cy poda rdwnie^: kwot?, jak^ zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia

obj?tego prawem opcji, z zastrzezeniem, iz nie jest to kwota posiadana przez Zamawiaj^cego,

tj. zabezpieczona wplanie fitiansowym.

17



Nr zamdwienia: 12/pn/2017

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

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw piatno^ci zawartych

w ofertach. Zamawiaj^cy odczyta informacje, ktdre podlegaj^ ocenie w kryteriach oceny ofert.

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

informacje dotycz^ce:

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia (z zaznaczeniem kwoty dotyczqcej

zamowienia gwarantowanego);

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zio^li oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnoSci zawartych w ofertach.

Xn, Qpls sposobu obliczenia ceny ofertv

1. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawcf podane z dokiadno^ci^ do

dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nale;zy zaokr^glad do peinych

groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do

1 grosza.

2. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

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

4. Wykonawca odpowiednio w pkt 1, pkt lA oraz pkt IB formularza oferty - w zalezno^ci od tego, czy

obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do cen netto dolicza,

b^dz odpowiednio nie dolicza, warto^d 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek

podatkowy (VAT), 'Wykonawca sklada wraz z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor

informacji zalqczono do SIWZ). Jezeli zlo:^ono 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.

Zamdwienie gwarantowane.

5. Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi cen? oferty. Sposdb obliczenia ceny za przedmiot zamdwienia

obj?ty zamdwieniem gwarantowanym wynika z pkt lA formularza oferty. Wykonawca dokonuje zatem

operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt lA. Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi cen?

oferty podlegaj^c^ nast?pnie ocenie w kryterium I oceny ofert.

6. Cena za zamdwienie gwarantowane winna zawierad wszelkie koszty, oplaty, podatki i nalezno^ci zwi^ane

z realizacj^ zamdwienia gwarantowanego, zgodnie ze wzorem umowy.

Prawo oDcii.

7. Sposdb obliczenia 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.

8. Za przedmiot obj?ty prawem opcji Wykonawca nie mo^e zaoferowad cen jednostkowych w wysokoSci innej

niz wysoko^d cen jednostkowych za taki sam asortyment zaoferowanych przez Wykonawc? w pkt lA

formularza oferty.

W przypadku niezachowania przez Wykonawc? powyiszej zasady, ceny jednostkowe zostan§ dostosowane do

poziomu cen jednostkowych z tabeli z pkt lA, a kalkulacja w tabeli z pkt IB odpowiednio poprawiona.

Wykonawca winien oSwiadczyd, iz wyxaia na niniejsze zgod?.

9. Ceny podane za przedmiot obj?ty prawem opcji zawieraj^ odpowiednio wszelkie koszty, oplaty, podatki

i nalezno^ci zwi^zane z realizacj^ danego przedmiotu (elementu) prawa opcji, zgodnie ze wzorem lunowy.
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XIIL Qpis krvteriow wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteri6w i sposobu ocenv ofert

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

sposob oceny ofert:

Krvterium I

Cena - wasa 75%

najnizsza zaoferowana cena spoSrod ocenianych ofert

IloSd punktdw = x 100 pkt x 75%

cena zaoferowana w ofercie ocenianej

Krvterium H

Diugo^d okresu gwarancii i rekoimi za wadv - waga 20%

W kryterium II ocenie podlega dlugosd okresu zaoferowanej gwarancji i r^kojmi za wady.

Punktacja zostanie pr^znana zgodnie z nast?puj^cym wzorem i zasadami okre^lonymi dla kryterium II.

48-N+B

IIos6punkt6w= -x 100x20%

48

N - najdlu:zszy okres gwarancji i rfkojmi za wady zaoferowany w ocenianych ofertach (podany w miesi^cach)

B - dIugoSc okresu gwarancji i rfkojmi za wady zaoferowana w ocenianej ofercie (podany w miesi^cach)

Wykonawea winien zaoferowad okres gwarancji i rfkojmi za wady nie krdtszy niz 24 miesi^ce i nie dhizszy nii 48

miesifcy.

Wykonawea winien wskazad oferowany okres gwarancji oraz rfkojmi za wady w formularzu oferty (okres nale^

podac w miesi^cach).

Jezeli Wykonawea nie wskaze w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rfkojmi za wady b^dz wskaze go

w sposdb niejednoznaczny, przyjmuje sif, iz Wykonawea oferuje okres 24-miesifczny.

Jezeli Wykonawea zaoferuje okres gwarancji i rfkojmi za wady dtoszy ni^ 48 miesifcy, bfdzie nim zwi^zany, ale

do oceny w ramach kryterium II Zamawiaj^cy przyjmie okres wynosz^cy 48 miesifcy.

Jei:eli Wykonawea zaoferuje okres gwarancji i rfkojmi za wady krdtszy nii 24 miesi^ce, jego oferta zostanie

odrzucona.

Krvterium TIT

Warunki realizacii zgioszen w ramach gwarancii - waga 5%

W kryterium III ocenie podlegaj^ zaoferowane w ramach gwarancji warunki realizacji zgioszen obejmuj^ce okno

czasowe dla dokonywania zgioszen (dostfpno^d zgloszeh), czas reakcji na zgloszenie (czas przyst^pienia) oraz czas

naprawy.

Zgloszenia dotycz^ wszelkich nieprawidlowo^ci lub innych problemdw dotycz^cych sprzftu (w tym

oprogramowania wbudowanego).

Pimktacja zostanie przyznana zgodnie z zasadami okre^lonymi dla kryterium HI.

Wykonawea winien wskazac oferowane warunki realizacji zgioszen poprzez wybdr w formularzu oferty jednej

z dwdch mozliwo^ci (A albo B).

Jewell Wykonawea nie wskate w ofercie oferowanych warunkdw realizacji zgioszen b^dz wskaze je w sposdb

niejednoznaczny, przyjmuje sif, iz Wykonawea oferuje warunki okre^lone w pkt B.
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A. Wykonawca otrzyma w kryterium III 100 pkt w przypadku zaoferowania nastfpujqcych warunkow:

1) okno czasowe dla dokonywania zgioszen (dost?pno56 zgloszeA): 24/7 (24 godziny na dob? przez 7 dni

w tygodniu, tj. od poniedzialku do niedzieli);

2) czas reakcji na zgloszenie (czas przyst^pienia) - w ci^gu 4 godzin licz^c od chwli otrzymania zgioszenia;

3) czas naprawy - w ci^gu 12 godzin licz^c od chwili przyst^pienia.

B. Wykonawca otrzyma w kryterium 111 50 pkt w przypadku zaoferowania nastfpuj^cych warunkdw:

1) okno czasowe dla dokonywania zgioszen (dost?pno^c zgioszen): 11/5 (11 godzin na dob?, tj. od godz.7.00

do godz. 18.00 przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie

dni ustawowo wolnych od pracy);

2) czas reakcji na zgloszenie (czas przyst^pienia) - w ci^gu 8 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania

zgioszenia;

3) czas naprawy - w ci^gu 24 godzin roboczych licz^c od chwili przyst^pienia.

Uwaga!

Pod poj?ciem „godzina robocza" rozumie si? 60 minut przypadaj^ce na czas mi?dzy godz. 7.00 a godz. 18.00

w dniach od poniedzialku do pi^tku, za wyjqtkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

Ilo^d pimkt6w uzyskana zgodnie z pkt A albo pkt B zostanie nast?pnie przeliczona wedle poniZszego wzoru:

100-N+B

lloSd pkt = X 100 X 5%

100

N - najwyzsza iloSd punktow uzyskana w kryterium HI spoSrod wszystkich ocenianych ofert

B - ilo^d punktdw uzyskana w kryterium 111 przez ocenian^ ofert?

»Punktacja b?dzie przyznawana zgodnie z opisanymi w kaZdym kryterium zasadami.

»Ocena koAcowa oferty b?dzie suni^ ilosci pimktdw uzyskanych w kryterium I, II, HI zgodnie z powyZszymi

zasadami.

»Przy obliczaniu punktdw zostanie uwzgl?dniona zasada wyraZona w pkt XII pkt I SIWZ.

XIV. Informacie o formalno^ciach, iakie powinnv zostad dopelnione no wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest waZna, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zam6wien publicznych, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okre§lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw

oceny ofert okre^lonych w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy z zastrzeZeniem

art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust.I pkt 1 pzp.

Form§ pneslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzglfdnieniu przepisdw przejSciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien

publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ. U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy moZe zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.I pzp, jeZeli
w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zloZono tylko jedn^ ofert?.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w piSmie informuj^cym o wyborze
oferty lub w piSmie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moZe wyrazic zgod? na
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podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^ ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdzniej

w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnie^d zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia lunowy w sprawie zamdwienia

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

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

0 ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV, Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nale:wtego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysokosd zabezpieczenia

wynosi 10% ceny oferty (tj. ceny za zamowienie gwarantowane).

2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kiUai nast?puj^cych

formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoMzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,

ze zobowi^anie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?±nym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

poni^iej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego

najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002.

Na potrzeby przelew6w mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^any

jest zloiyd stosowny dokument w kasie Slqskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j

nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,

0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem

ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy

zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mo:te warunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci i:^dania wyplaty przez wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegdlnych cz?^ci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy

nie moze zostad pozbawiony mozliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nalezytego
wykonania lunowy, jeZeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wazno^ci zabezpieczenia

(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wa^nosci dokumentu).

'  8. Projekt treSci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (odpowiednio 70% i 30%), okre^la

wzdr umowy oraz art. 151 ust.1 pzp.
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XVI. Istotne postanowienia umowv - wzor umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^c kar
umownych z tytuha niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do

SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.

2. Wykonawcy wystfpuj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedziakio^d za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

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

zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ na zasadach okre^Ionych w Dziale VI pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takis innemu podmiotowi, Jezeli
ma lub miai interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsi lub moze ponie^c szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na list?,
o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad z^danie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

6. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.
7. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnodci,
do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynnodd albo
dokonuje czynnodci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnoSci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

8. Terminy wnoszenia odwolania okredla art. 182 pzp.
9. 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, je2eli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

10. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wlasciwego 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 jednoczednie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZloZenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

11. 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 wnie^d takze Prezes
Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do tocz^cego si? post?powania. Do
czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.
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12. Szczeg61owe zasady zwi^ane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

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

natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.

KIEROWNIK

U

Kt\- 1693

Tomasr SleczkowsM
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fitma:

Narodowy Fundusz Zdtowia
^l^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jeieli dotyczy/

Numet REGON: /jeieli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeK jest), telefon: .. fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot rozbudow^

infrastruktury serwerowej Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ, oferujemy wykonanie dla

Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia:

zamowienia gwarantowanego, za cen^ oferty:

zl netto + zt 23% podatku VAT = zl brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA

oraz

zamowienia obj^tego prawem opcji, za cen^:

zI netto + zI 23% podatku VAT = zl brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt IB.

jWpriQ/padku skor^stania t^prawa opgi, Xamawicyqcy na etapie reali^gi umowy, mkas;e, ktore ̂  ekmentow opgi orat^
If jakiej lict^ie konkretnie spmawia, a Wykonawca nyra^a na niniejs^e s^od^J

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen netto podanych w ofercie podatku VAT, jezeli obowipzek

podatkowy spoczywa na Zamawiaiqcym — patrz pkt XII pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej

mowa w art. 9l ust. 3a pzp. W takiej sytuacji cen^ oferowani^ przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana
jako netto. czyli bez podatku dd towarow i using.
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lA. Zamowienie gwarantowane.

formulatz oferty

Lp. Przedmiot (element)
kalkulacji /opis zgodny
z  formularzem opis
przedmiotu zamowienia/

Cena

jednostkowa
netto

w zlotych

nose

sztuk

Wartosc netto

w zlotych
Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1 Obudowa

dla serwerow blade

1

f

-

2. Serwer lypu blade

-typi

2

3 Serwet typu blade

-typll

1

4 Modui pami^ci 4

5 Modui przei^cznika

sieciowego do

posiadanej obudowy

HP C7000

2

RAZEM:

Oswiadczamy, iz cena za zamowienie gwarantowane zawiera wszelkie koszty, opiaty, podatki i naleznosci
zwi^zane z realizacj^ przedmiotu obj^tego zamowieniem gwarantowanym.

IB. Ptawo opcji.

Wykonawca zobowi^zany jest obok tabeli w pkt lA wypeinic rowniez ponizsz^ tabelg.
Za przedrmot obj^ty prawem opcji Wykonawca nie moze zaoferowac cen jednostkowych w wysokosci innej niz
wysokosc cen jednostkowych za taki sam asortyment zaoferowanych przez Wykonawc? w pkt lA formularza
oferty.

W pfzypadku niezachowania przez Wykonawc^ powyzszej zasady, ceny jednostkowe zostant^
dostosowane do poziomu cen jednostkowych z tabeli z pkt lA, a kalkulacja w tabeli z pkt IB
odpowiednio poprawiona. Wykonawca oswiadcza, ii wytaza na niniejsze zgod^.

Lp. Przedmiot (element)
kalkulacji /opis zgodny
z  formularzem opis
przedmiotu zamowienia/

Cena

jednostkowa
netto

w zlotych

Ilosc

sztuk

Wartosc netto

w zlotych
Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1 Serwer typu blade

-typll

2

2 Modui pami^ci 16

RAZEM:

Oswiadczamy, ii ceny podane w tabeli powyzej zawieraj^ odpowiednio wszelkie koszty, oplaty, podatki
i naleznosci zwi^zane z realizacj^ danego przedmiotu obj^tego prawem opcji, zgodnie ze wzorem umowy.
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2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? dostarczyc przedmiot obj?ty zamowieniem gwarantowanym

w terminie do 45 dni licz^c od dnia zawarcia umowy.

2a. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z ptawa opcji, zobowi^zujemy si? dostarczyc przedniiot

obj?ty prawem opcji w terminie do 45 dni licz^c od dnia przekazania Wykonawcy informacji

o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy informacj? o skorzystaniu b^dz

nieskorzystaniu z prawa opcji w cifigu 3 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana

Wykonawcy na pismie. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj^cy wskaze, ktore z elementow opcji
oraz w jakiej liczbie, konkretnie zamawia. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch

cz?sciach w ci^gu ww. 3 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2b. Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprz?t (licencje na oprogramowanie komputerowe) zostaj^

udzielone na czas nieokre^ony.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia:

na warunkach okreslonycH w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

* Wykonawca winien podac ofeiowany okies gwarancji i t^kojmi za wady (w miesiqcach) z uwzglfdniemein zasad
opisanych ponizej. Patrztownieipkt XIII SIWZ.

Wykonawca winien zaoferowac okres gwarancji i r?kojmi za wady nie krotszy niz 24 miesi^ce i nie diuzszy niz 48 miesi?cy.

Okres gwarancji i rgkojmi za wady nalezy podac w miesi^cach.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady krotszy niz 24 miesi^ce, jego oferta zostanie odrzucona.

Jezeli Wykonawca zaofemje okres gwarancji i r?kojmi za wady diuzszy niz 48 miesi?cy, b?dzie nim zwiqzany, ale do oceny

w ramach kryterium II Zamawiajqcy przyjmie okres wynosz^cy 48 miesi?cy.

Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie oferowanego okresu gwarancji i r?kojmi za wady b^dz wskaze go w sposob

niejednoznaczny, przyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje okres 24-niiesi?czny.

Wykonawca wyraza na powyzsze zgod?.

4. Oswiadczamy, iz w ramach gwarancji, o ktorej mowa w pkt 3, oferujemy nast?puj^ce wamnki realizacji

zgioszen obejmuj^ce okno czasowe dla dokonywania zgloszen (dost?pnosc zgloszen), czas reakcji na

zgioszenie (czas przyst^ienia) oraz czas naprawy**:

A dTAK

1) okno czasowe dla dokonywania zgloszen (dost?pnosc zgloszen): 24/7 (24 godziny na dob? przez 7 dni
w tygodniu, tj. od poniedzialku do niedzieli);

2) czas reakcji na zgioszenie (czas przyst^ienia) - w ci^gu 4 godzin licz^c od chwtii otrzymania zgloszenia;

3) czas naprawy — w ci^gu 12 godzin Kcz^c od chwili przyst^ienia.

albo

B dTAK

1) okno czasowe dla dokonywania zgloszen (dost?pnosc zgloszen): 11/5 (11 godzin na dob?, tj. od godz.7.00 do

godz.18.00 przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedzialku do piq^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni

ustawowo wolnych od pracy);

2) czas reakcji na zgioszenie (czas przyst^ienia) — w ci^gu 8 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania

zgloszenia;

3) czas naprawy — w ci^gu 24 godzin roboczych licz^c od chwili przyst^ienia.

Podpoj^cim ,^od^ina roboc^a" roomie sk 60 mimt pn^adajcge na c^as mkd^ god:^ 7.00 a godt^ 18.00 w dniach od

ponied^atku do piqtku, ̂  wjjjcitkiem pm^padajcigch na nie dni ustawowo wolnych odpray.

** Wykonawca winien wskazac oferowane wamnki realizacji zgtoszed poprzez wybor jednej z dwoch mozh'wosci
(tj. poprzez zaznaczenie jednego okienka — albo w pkt A albo w pkt B). Patrz rowniez pkt XIII SIWZ.

h \S
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Zgioszenia dotycz^ wszelkich nieprawidlowosci lub innych problemow dotycz^cych sprzgtu (w tym

oprogramowania wbudowanego).

Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie oferowanych warunkow realizacji zgloszen b^dz wskaze je w sposob
niejednoznaczny, ptzyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje wamnki okreslone w pkt B.

Wykonawca wyraza na powyzsze zgod?.

Uwaga!

»Zaoferowany okres gwarancji i rgkojmi za wady oraz warunki realizacji zgloszen w ramach gwarancji maj%

zastosowanie rowniez w przypadku przedmiotu (elementow) obj^tego prawem opcji.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy watunld platnosci okre£one we wzorze umowy.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofert^ przez okres 60 dni. Bieg zwi^zania ofert^

rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

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

informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej pferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?

w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego

okreslonymi w SIWZ oraz obowiqzuj^cymi normami i przepisami prawa.

8. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia tomowy na warunkach okreslonych we wzorze umowy,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

9. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej czpsci

zamowienia*:

Lp, czesc zamowienia firma podwykonawcy

♦ wypelnic tylko w przypadku zamiatu wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy/6w wskazuj^c
cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc podwykonawcy oraz firm?

podwykonawcy/6w.

10. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy polegac**

na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^,cym sytuacji finansowej (posiadanie srodkow

finansowych lub zdolnosci kredytowej).

11. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac**

na zasobach innego podmiom/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadanie wymaganego

doswiadczenia).

** niepotrzebne skteSlic. W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) bqd^ na sytuacji
Gnansowej innego podmiotu/dw Wykonawca udowodni, hz realizujqc zamdwienie bfdzie dysponowat

niezbgdnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdinosciprzedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu/dw do

oddania mu do dyspozycji niezbfdnych zasobdw na pottzeby realizacji zamdwienia

4



Ntzamowienia: 12/pn/2017 formularz oferty

12. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wybom naszej oferty do wniesiehia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej

w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

13. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentujq.cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert^/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego
dokumentu*:

1) KRS

2) CEIDG

3) peinomocnictwa zal^czotiego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio
umocowane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowainienia do reprezentowania Wykonawcy/

14. Oswiadczamy, iz naleiymy/nie nalezymy** do gtupy maiych lub srednich przedsi?biorstw.

** niepottzebne skreslic

Deftnigq malego ora\ mdniegopn^edskbior^ s^amera ustawa dnia 02.07.2004 r. o smhodf^e ds^aialnosdgospodarc;(ef (Ds;.U.2015.584
j.t. ^.j.
»Zgodnie ̂  art. 105 cft. ustawy, ̂  mahgo prr^edsiihibrci uwa^a slg pr^dsi^hiorci, ktoty w co najmniejjednym dwoch ostatnich lat obrotoivych:
1) ^trudniat srednioroc;^ie mniej ni^ 50 pracownikow ora^
2) osicfgneil rocr^y obrot netto ̂  sprs^da^ towarow, uyrobow i uslug ora\ operaqifinansouych nieprv^ekraa^jciiy rownowartosci w i^oych 10
miHonow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spor^dvpnego na koniec jednego ̂  tych lat nie pr^kroceyly rownowartosci w s^otych 10 milionow
euro.

»Zgodnie ̂  art. 106 yt. ustawy, spi sredniego prspdskbiorc^ uwa^ siq prspdsi^biorc^, ktoiy w co najmniej jednym ̂  dwoch ostatnich lat
obrotonych:
1) sptrudnial sredniorocs^nie mniej ni^ 250pracownikow ora^
2) osicfgncil roc^ obrot netto ̂  sp'npdaly towarow, nyrobow i uslug ora\ opera ji ftnansqwych niepnpkracs^ajciiy rownowartosci w ̂lotych 50
milionow euro, lub suny aktywow jego bilansu sporvyidcpnego na koniecjednego ̂  tych lat nie prtpkroceyly rownowartosci w ̂otych 43 milionow
euro.

15. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty s^ nast^puj^ce wypetnione formularze/

oswiadczenia/dokumenty:

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

2) jednolity dokument (JEDZ)

3) jednolity/e dokumenty (fEDZ) dotycz^ce podmiotow, na ktorych zasobach polega Wykonawca - Wykonawca, ktory
powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spelniania - w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby - warunkow udzialu w postgpowaniu sklada takze jednoHte
dokumenty dotyczace tych podmiotow — jezeli dotyczy

4) formularz opis przedmiotu zamowienia

5) zobowiazanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasobow na potrzeby reaUzacji

zamowienia — jezeli dotyczy
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6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notatialny)
— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

7) mne - jezeli dotyczy

Uwaga!

Na wezwanie Zamawiajqcego, o ktotytn mowa w art. 26 ust.l pzp (patrz; SIWZ), Wykonawca ztoiy nast^pujqce

oswiadczenia i dokumenty;

a) infotmacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) tv s^akresie okreshnym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 psp;
b) oswiadczenie Wykonawcy o braku aydania mbec niego prawomocnego nyroku scidu lub ostatec^ej deysji administrayjnej

0 zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdtowotne albo -

w prsypadku nydania takiego nyroku lub dey^pi - dokumentow potn>ierd;^jcitych dokonanie platnosd tych nalesposci n>ra^
^ ewentualnymi odsetkami lub grrywnami lub t(awarcie wicf^cego poro^mienia w sprawie splat tych nak^osd (dotycry art. 24 ust. 1 pkt
15 pip);

c) oswiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia mbec niego ytulem srodka ^apobiegam^go zakazu ubiegania sig
o zamowienia publiczne (dotycry art. 24 ust. 1 pkt 22pop);

»Jeiyli Wykonawca polega na ;^dolnosdach lub sytuagi innego podmiotu! dw na ipsadach okreslonych w art. 22apep, prrydstawia w odniesieniu
do tych podmiotdw dokumeny! oswiadaynia nymienione pod lit. a)-c).
d) informacja banku lub spdtdzielczej kasy oszcz^dnoiciowo-kredytowej potwierdeytjcica nysokosc posiadanych srodkdw

finansonych lub spolnosc kredytowci Wykonawy

» Jezeli Wykonawcapolega na sytuagijinansowej innego podmiotuj 6w, pnydstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.
e) formularz wykaz dostaw wrae^^ ̂  dowodami

»Je^li Wykonawca polega na e(dolnosd ̂ awodowej (doswiadc^eniu) innego podmiotu!dw, ptyedstawia nykaf^ dostaw j.w. wrac;^ ̂  dowodami
j.w. nystawionymi dla tego podmiotu.

Uwaga!

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleinosci do tej same) grupy kapitatowej Wykonawca sklada

w terminie 3 dni od iytmiesiyc^enia informagi, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pip na stronie intemetowej www, nfi'-katowice.pl

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

>flAWNY

'zdowska ^
- 1693
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa infrastruktury serwerowej Slqskiego OW NFZ, tj. dostawa

urzqdzen serwerowych wraz z osprzQtem oraz modutow przetqcznika sieciowego, zgodnie z SIWZ,

w tym zgodnie z opisem zawartym w niniejszym formularzu oraz zgodnie ze wzorem umowy.

»Na opis przedmiotu zamowienia obok zamowienia gwarantowanego (pkt I niniejszego formularza)

sktada si^ rowniez zamowienie obj^te prawem opcji (pkt II niniejszego formularza).

»Wykonawca sktadajqc ofert^ przyjmuje na siebie zobowiqzanie wykonania zarowno zamowienia

gwarantowanego, jak i obj^tego prawem opcji, przy czym wykonanie tego ostatniego uzaleznione

b^dzie od decyzji Zamawiajqcego.

»Wykonawcy nie przystugujq zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego w przypadku

nieskorzystania przez Zamawiajqcego z prawa opcji bqdz w przypadku skorzystania przez

Zamawiajqcego z prawa opcji w niepetnym zakresie.

»Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprz^t (licencje na oprogramowanie komputerowe)

zostanq udzielone na czas nieokreslony przy zachowaniu zasad i wymogow okreslonych

we wzorze umowy.

Uwaga!

Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc dostarczenia przez WykonawcQ, na jego pisemny wniosek i za

zgodq Zamawiajqcego, innego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model wskazany przez

WykonawcQ w ofercie ztozonej w zamowieniu nr 12/pn/2017, pod warunkiem tqcznego spetnienia

przestanek opisanych we wzorze umowy.

i. Zamowienie ewarantowane fpunktv od 1 do 5).

Miejscem dostawy zamowienia gwarantowanego jest budynek Slqskiego OW NFZ w Katowicach przy

ul. Kossutha 13.

1. Obudowa dia serwerow blade -1 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

Lp. Element/cecha Charakterystyka

1 Typ infrastruktury Do montazu w szafie rack 19", umozliwiajqca obsadzenie

minimum 16 posiadanych przez Zamawiajqcego

serwerow HP bl450c GenS i HP bl460c Gen9, a takze

serwerow opisanych w pkt 2 i pkt 3.

2 Obstuga sieci LAN Musi bye wyposazona w minimum 2 (dwa) moduty

przetqcznikow 10Gb/40Gb Ethernet zainstalowanych

wewnqtrz oferowanej obudowy blade.

Kazdy modut powinien posiadac:

•16 portow wewnQtrznych do komunikacji z

|yi/|VS)UA
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zainstalowanymi w obudowie serwerami

•8 zewn^trznych portow gotowych do obsadzenia

modutami SFP+ o przepustowosci IGb/lOGb

•4 porty zewn^trzne gotowe do obsadzenia modutami

QSFP+ 0 przepustowosci 40Gb

Dodatkowo do kazdego modutu nalezy dostarczyc

wktadk? SFP 1Gb RJ45 oraz 3 szt. kabii 40Gb DAC QSFP+

0 dt. min. 5 m zapewniajqcych poprawnq wspotpracQ z

posiadanymi przez zamawiajqcego przetqcznikami HPE

6125XLG( W sumie nalezy dostarczyc 2 szt. wktadek SFP i

6 szt. kabii DAC)

Obstuga sieci FC Musi bye wyposazona w minimum 2 (dwa) moduty

przetqcznikow. Kazdy modut musi bye wyposazonycti

w min. 16 portow wewn^trznych oraz min. 12 portow

zewnQtrznych SFP+ o przepustowoki 16Gb full-duplex.

Minimum 4 porty SFP+ w kazdym module muszq bye

wyposazone we wktadki LC MM 16Gb do podtqezania

dostarczonej obudowy do posiadanych przetqeznikow FC

SN6000b.

Wszystkie porty muszq bye aktywne (w razie konieeznosei

nalezy dostarczyc wymagane iicencje) oraz wyposazone

w nast^pujqce funkcjonalnosci:

• Definiowanie tzw. stref (ang. Zoning).

• Agregacja pojedynczych potqczen w jedno

iogiczne potqczenie (iSLTrunking).

• Mozliwosc agregacji potqczeh pomi^dzy

przetqcznikami na poziomie poszczegolnych ramek.

•  szyfrowania ruchu mi^dzy posiadanymi

przetqcznikami FCSN6000b

• Monitoring ruchu i zarzqdzanie utyiizacjq

zasobow.

• Monitoring zdarzeh w sieci SAN.

Na wszystkie ww. funkcjonalnosci winny zostac

dostarczone stosowne Iicencje, w zaieznosci od

stosowanego przez producenta modeiu licencjonowania.

Chtodzenie Musi bye wyposazona w petny zestaw redundantnych

wentylatorow zapewniajqcych chtodzenie serwerow

i urzqdzen i/0 zainstalowanych w infrastrukturze blade.

Konstrukcja powinna zapewniac mozliwosc wymiany

wentyiatorbw w trakcie pracy.

Zasilanie Musi bye wyposazona w petny zestaw (6 szt.) zasilaczy

0 sprawnosci min. 94% pozwalajqcych na poziom

redundancji 2N.
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Moc kazdego z zasilaczy musi bye nie mniejsza niz

2400W. tqczna moc ma zapewniac wtasciwq pracQ

w petni obsadzonej serwerami obudowy przy awarii

jednego zrodta zasilania.

W kazdym przypadku procesory serwerow winny

pracowac z nominainq, maksymainq cz^stotliwosciq.

Muszq umozliwiac wymian? zasilaczy bez potrzeby

odtqczania kabia doprowadzajqcego zasilanie do

obudowy.

Obudowa musi bye zasilana napi^ciem jednofazowym

0 napiQciu 230V.

Nalezy dostarczyc kable C19/C20 o dt. w przedziaie 1,5 m

- 2 m w ilosci 6 szt.

Sygnalizacja/monitoring dwa moduty zarzqdzania, pracujqce w konfiguracji

nadmiarowej pozwalajqce na zarzqdzanie i dost^p do

konsoli zainstalowanych w obudowie serwerow

Kompatybilnosc Obudowa musi umozliwiac instaiacj^ posiadanych przez

Zamawiajqcego serwerow HP BL460c G7, GenS, Gen9,

HP bi870c i2, HP bi870c i4 oraz serwerow z pkt 2 i pkt 3.

2. Serwer typu blade - typ I - 2 szt.

Nazwa producenta:.

Nazwa modelu:

Opis jednego serwera.

Lp Element/cecha Charakterystyka
1 Procesor Liczba rdzeni -14

MocTDP-maksymalnie 135W

CzQstotliwosc-min 2,6GHz
Obstuga pami^ci LRDiMM z pkt 4 oraz poz. 3 niniejszej
tabeii.

Wsparcie dia technologii wirtualizacyjnych.
2 Ptyta gtowna min. 2 procesorowa z zainstalowanymi dwoma

procesorami opisanym w poz. 1 niniejszej tabeii.
3 PamiQC RAM LRDIMM, min. 128 GB RAM z korekcjq bt^dow ECC,

w modutach minimum 64GB, z mozliwosciq przysztej
rozbudowy do min. 1TB za pomocq modutow z pkt 4.

4 Sterownik dyskow

wewnQtrznych

macierzowy, RAiD 0 i 1,1GB pami^ci cache,

zapewniajqcy zachowanie zawartosci pami^ci w razie

awarii zasiiania

5 Dyski twarde min. 2 dyski SSD, SFF o pojemnosci minimum 400GB

0 wysokiej intensywnosci zapisu, kazdy z moziiwosciq
wymiany podczas pracy serwera
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6 interfejsy sieciowe (LAN) min. 2 interfejsy sieciowe lOGbE

7 Rozbudowa o dodatkowe

karty I/O
min. 2 interfejsy Fibre-Channel (PC) 16Gbps

8 Wspierane systemy

operacyjne (posiadane przez
Zamawiajgcego)

VMware vSphere, Windows 2008 R2/2012/2016 Server,

Linux (nie wymaga si^ dostarczenia licencji).

9 Zarzqdzanie Serwer musi bye wyposazony w kart? zdalnego

zarzqdzania (konsoli) pozwalajqcq na: wt^czenie,

wytqczenie i restart serwera, podglqd logow sprz^towych

serwera i karty, przej^cie petnej konsoli tekstowej

serwera niezaleznie od jego stanu (takze podczas startu,
restartu systemu operacyjnego). Mozliwosc przej^cia
zdalnej konsoli graficznej 1 podtqczania wirtualnych

nap^dow CD i FDD bez koniecznosci doktadania

elementow sprzQtowych. Rozwiqzanie sprz^towe,

niezalezne od systemow operacyjnych, zintegrowane

z ptytq gtownq.

10 Obudowa Umozliwiajqca instalacj^ w posiadanych przez

Zamawiajqcego obudowach HP BladeSystem c7000 oraz

w obudowie z pkt 1.

3. Serwer typu blade - typ II -1 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:..

Lp Element/cecha Charakterystyka

1 Procesor Liczba rdzeni -16

MocTDP-maksymalnie 145W

CzQStotliwosc-min 2,6GHz

Obstuga pami^ci LRDIMM z pkt 4 oraz poz. 3 niniejszej

tabeli.

2 Ptyta gtowna min. 2 procesorowa z zainstalowanym jednym

procesorem opisanym w poz. 1 niniejszej tabeli.

3 Pami^c RAM LRDIMM , min. 64 GB RAM z korekcjq bt^dow ECC, w

modutach minimum 32GB z mozliwosciq rozbudowy o
moduiy opisane w pkt 4.

4 Sterownik dyskow

wewn^trznych

macierzowy, RAID 0 i 1,1GB pami^ci cache,

zapewniajqcy zachowanie zawartosci pami^cl w razie
awarii zasilania

5 Dyski twarde min. 2 dyski SSD, SFF o pojemnosci minimum 400GB o

wysokiej intensywnoki zapisu, kazdy z mozliwosciq
wymiany podczas pracy serwera

6 Interfejsy sieciowe (LAN) min. 2 interfejsy sieciowe lOGbE
7 Rozbudowa o dodatkowe

karty I/O
min. 2 interfejsy Fibre-Channel (FC) 16Gbps

8 Wspierane systemy

operacyjne (posiadane przez
Zamawiajqcego)

VMware vSphere, Windows 2008 R2/2012/2016 Server,

Linux (nie wymaga sIq dostarczenia licencji).
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9 Zarzqdzanie Serwer musi bye wyposazony w kart^ zdalnego

zarzqdzania (konsoli) pozwalajqca na: wtqczenie,
wytqczenie i restart serwera, podglqd iogow sprz^towych

serwera i karty, przej^cie petnej konsoli tekstowej
serwera niezaleznie od jego stanu (takze podczas startu,
restartu systemu operacyjnego). Mozliwosc przej^cia

zdalnej konsoli graficznej i podtqczania wirtualnych
nap^dow CD i FDD bez koniecznosci doktadania

eiementow sprz^towych. Rozwiqzanie sprz^towe,

niezalezne od systemow operacyjnycti, zintegrowane

z ptytq gtownq.

10 Obudowa Umozliwiajqca instaiacj^ w posiadanych przez

Zamawiajqcego obudowacti HP BladeSystem c7000 oraz

wobudowie z pkt 1.

4. Modut pamiQci - 4 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

Opis jednego modutu:

L.p. Parametr Wymaganie
1. Przeznaczenie Moduty przeznaczone do serwerow z pkt 2 i pkt 3

pozwaiajqce na ich rozbudowQ bez koniecznosci

usuwania zainstaiowanych modutow.

2. Pojemnosc modutu 64GB

3. Typ LRDIMM

5. Modut przet^cznika sieciowego do posiadanej obudowy HP C7000 - 2szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

Opis jednego modutu:

Lp. Parametr Wymaganie
1. Przeznaczenie Przetqcznik sieciowy do instalacji wewnqtrz posiadanej

obudowy blade HP C7000 oraz obudowie z pkt 1.
2. Porty Kazdy modut powinien posiadac:

•  16 portow wewn^trznych do komunikacji z

zainstalowanymi w obudowie serwerami

•  8 zewn^trznycti portow gotowych do obsadzenia

modutami SFP+ o przepustowosci IGb/lOGb

•  4 porty zewn^trzne gotowe do obsadzenia modutami

QSFP+ 0 przepustowosci 40Gb
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II. Prawo opcii.

Obok zamowienia gwarantowanego opisanego w pkt I niniejszego formularza, Zamawiajqcy zastrzega

sobie prawo zreaiizowania zamowienia obj^tego prawem opcji opisanego w pkt ii niniejszego

formularza. Realizacja prawa opcji uzaiezniona b^dzie od posiadania przez Zamawiajqcego srodkow

finansowych w odpowiedniej wysokoki. Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy informacj^

0 skorzystaniu bqdz nieskorzystaniu z prawa opcji w ciqgu 3 miesi^cy liczqc od dnia zawarcia umowy.

informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiajqcy wskaze, ktore z elementow opcji oraz w jakiej

liczbie, konkretnie zamawia. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch

czQkiach w ciqgu ww. 3 miesi^cy liczqc od dnia zawarcia umowy.

Wykonawcy nie przystugujq zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego w przypadku

nieskorzystania przez Zamawiajqcego z prawa opcji bqdz w przypadku skorzystania przez

Zamawiajqcego z prawa opcji w niepefnym zakresie.

Opcie (dotvcza zakupu dodatkowego sprzetu):

1) Serwer typu blade - typ II - do 2 szt. (kazdy serwer zgodny z opisem z pkt I pkt 3 niniejszego

formularza);

2) Modut pamlQci - do 16 szt. (kazdy modut zgodny z opisem z pkt I pkt 4 niniejszego

formularza).

W zakresie prawa opcji, Wykonawca oferuje sprz^t tego samego producenta oraz tego samego

modelu, co zaoferowany przez Wykonawcy w zamdwieniu gwarantowanym.

Miejscem dostawy sprz^tu obj^tego prawem opcji jest budynek ̂Iqskiego OW NFZ w Katowicach przy

ul. Kossutha 13.

III. Wykonawca zobowiazuie sie i oswiadcza fdotvczv zamowienia gwarantowanego oraz

zamowienia obietego prawem opcii):

a) Oswiadczamy i zobowigzujemy si?, iz dostarczony przez nas sprzQt b^dzie fabrycznie nowy oraz

wyprodukowany nie wczekiej niz w 2017 r. Przez sprz^t fabrycznie nowy oraz wyprodukowany

nie wczekiej niz w 2017 r. rozumie sIq rowniez petnowartokiowy sprz^t ponownie

wprowadzony na rynek przez producenta sprzQtu nie wczekiej niz w roku 2017, po

przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. „refurbished"), co winno znalezc

odzwierciedlenie w oznaczeniu i dokumentacji sprzQtu. Mozliwok dostarczenia sprz^tu

poddanego procesowi „refurbished", o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy dyskow

twardych (SSD).

b) Oswiadczamy i zobowigzujemy si?, iz dostarczony przez nas sprz^t b^dzie wyprodukowany

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz normami, b^dzie w petni wartokiowy

i nadajqcy si^ do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b^dzie posiadat dekiaracje

zgodnoki CE.

c) Oswiadczamy i zobowigzujemy si^, iz oferowany przez nas przedmiot zamowienia pochodzi

z legalnego zrodta, b^dzie obj^ty pakietem uprawnieri gwarancyjnych (na warunkach opisanych

w SIWZ, w tym we wzorze umowy) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec serwisowq

producenta.
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d) Oswiadczamy i zobowiqzujemy siQ, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiajqcemu dostQp

do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost^pnionych przez producenta

sprzQtu, w tym prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta bqdz w inny sposob

udostQpniony przez Wykonawc^, zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych

osob lub podmiotow. Pod poj^ciem „oprogramowanie" nalezy rozumiec wszelkie

oprogramowanie wbudowane w sprz^t, w tym oprogramowanie zarzqdzajqce.

»Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb^dne zapewnienia do ziozenia powyzszych oswiadczeri.

IV. Gwarancia i rekoimia za wadv.

Wykonawca udzieia gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia na warunkach okresionych

w formularzu oferty, zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu zamowienia i wzorem

umowy. Okres oferowanej gwarancji i r^kojmi za wady Wykonawca podat w ofercie. Udzielona

gwarancja jest gwarancjq producenta sprz^tu.

Zaoferowany okres gwarancji i r^kojmi za wady oraz warunki reaiizacji zgtoszeh w ramach gwarancji,

a takze zasady opisane w niniejszym punkcie majq zastosowanie rowniez w przypadku przedmiotu

(elementow) obj^tego prawem opcji.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokotu odbioru

ilokiowego lub danego protokotu odbioru ilosciowego czQsciowego, odpowiednio przedmiotu

obj^tego zamowieniem gwarantowanym bqdz przedmiotu obj^tego prawem opcji (reaiizacja prawa

opcji w petnym lub niepetnym zakresie - w zaieznosci od decyzjl Zamawiajqcego).

1) Gwarancja i r^kojmia za wady obejmuje sprz^t, w tym oprogramowanie wbudowane (firmware

i  sterowniki zainstalowane na sprz^cie) niezb^dne do jego poprawnego funkcjonowania

i wykorzystania; oprogramowanie wbudowane obejmuje rowniez oprogramowanie zarzqdzajqce.

2) Okno czasowe dia dokonywania zgtoszen (dostQpnosc zgtoszeh): zgodnie z zaoferowanym w ofercie

ztozonej w zamowieniu nr 12/pn/2017.

Zgtoszenia dotyczq wszelkich nieprawidtowosci lub innych problemow dotyczqcych sprz^tu (w tym

oprogramowania wbudowanego).

3) Czas reakcji na zgtoszenie (czas przystqpienia): zgodnie z zaoferowanym w ofercie ztozonej

w zamowieniu nr 12/pn/2017.

4) Czas naprawy: zgodnie z zaoferowanym w ofercie ztozonej w zamowieniu nr 12/pn/2017.

5) Obstuga zgtoszeh w j^zyku polskim.

6) Dost^p do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania zgodnie z pkt III lit.d).

7) Jezeli naprawa (wymiana) sprz^tu wymaga wymiany nosnika danych (dysk twardy), Wykonawca

zobowiqzuje sIq pozostawic nosnik podlegajqcy wymianie u Zamawiajqcego.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawicieia/ii Wykonawcy:

Data podpis/y

>< prawmy ^
■f Usdowska
" - 1693
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WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

Wypetniajcic niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ.

Lp. Przedmiot dostawy Wartosc dostawy
(brutto w zlotych)

Data wykonania
dostawy

(dzien, miesi^c, rok)

Podmiot,

na rzecz ktorego dostawa
zostata wykonana (lub jest

nadal wykonywana)
- podac nazwq i adres

Dostawa wykonana,
czy nadal

wykonywana
- podac informacjq

1

2

3

^  /

\
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Wraz z ninieiszym formularzem Wykonawca sktada dowody. o ktorych mowa wpkt VIpkt 3 lit.fSIWZ.

Formularz wraz z dowodami sMadany jest na wezwatiie Zamawiaiqcego w terminie i na zasadach npinanych wSIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Teresi '■^dovirska
• ioSS
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomigdzy:

Narodowym Funduszem Zdfowia — Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, w imieniu ktorego dziala;

-  Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Nafodowego Funduszu Zdrowia,
na podstawie , zwanym dalej „Zamawiaj%cym"

a

z  siedzibq, w , adres: , wpisanym do

prowadzonego przez pod numetem /jezeli dotyczy/,
NIP: , REGON: , wysokosc kapitaiu zakladowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziaia:

-  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nastQpuj^cej:

§1
Ptzedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa infrastruktury serwerowej Sl^skiego OW NFZ, tj.

dostawa urz^dzen serwerowych wraz z osprzgtem oraz modulow przel^cznika sieciowego, zwanych

takze „sprz?tem" lub „przedniiotem", zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zalq,czniku

nr 1 do umowy. Przedmiot umowy obejmuje zamowienie gwarantowane oraz zamowienie obj^te

prawem opcji.

(Umga: ̂icict^ik nr 1 ̂ pstaniepi^gotowanj w oparciu o formular\ opis pr^dmiotu ̂am6n>ienia).

2. Obok zamowienia gwarantowanego opisanego w pkt I zal^cznika nr 1 do umowy, Zamawiaj^cy

zastrzega sobie prawo zrealizowania w ramach niniejszej umowy zamowienia obj^tego prawem opcji

opisanego w pkt II zal^cznika nr 1 do umowy. ReaUzacja prawa opcji uzalezniona b^dzie od

posiadania przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych w odpowiedniej wysokosci.

Wykonawcy nie przyslugujq, zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku

nieskorzystania z prawa opcji b^dz w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji

w niepelnym zakresie.

3. Wykonawca zobowi^uje si? zrealizowac umow? przy spelnieniu wszystkich wymogow opisanych

w zal^czniku nr 1 do umowy, w tym wymogow wynikaj^cych z zobowi^zan Wykonawcy zawartych

w pkt III zal^cznika nr 1 do umowy.

4. Zamawiajq,cy z tytulu zrealizowania przedmiotu umowy zobowiq,zuje si? zaplacic Wykonawcy

wynagrodzenie calkowite na zasadach okreslonych w §3 umowy.

jezeli dotyczy Wykonawcy:

5. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma

podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu

nr 12/pn/2017, tj

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

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 12/pn/2017.

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

przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazaniem nowego

podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okre£onych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamowieh

publicznych, w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu (warunku dot. zdolnosci

zawodowej — posiadanie wymaganego doswiadczenia b^dz warunku dot. sytuacji finansowej),

^ RAOCA PRAWIY 1 I

vC) 0^-
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Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powoiywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia (zamowienie

nr 12/pn/2017).

§2

Termin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot obj?ty zamowieniem gwarantowanym w terminie

do 45 dni licz^c od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajftcego z prawa opcji, Wykonawca zobowi^zuje si?

dostarczyc przedmiot obj?ty prawem opcji w terminie do 45 dni licz^c od dnia przekazania

Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy informacj?

o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 3 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy.

Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie. W przypadku skorzystania z prawa opcji,

Zamawiaj^cy wskaze, ktore z elementow opcji oraz w jakiej liczbie, konkretnie zamawia. Zamawiaj^cy

zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch cz?sciach w ciqgu ww. 3 miesi?cy licz^c od dnia

zawarcia niniejszej umowy.

3. Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprz?t (licencje na oprogramowanie komputerowe)

zostaj% udzielone na czas nieokreslony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo do ich

dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszaj^c praw innych osob lub podmiotow, w tym praw

autorskich, prawa wlasnosci, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz,

ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowit^ odpowiedziakiosc prawn^ i finansow^.

Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniajq, Zamawiaj^cego do uzytkowania

dostarczonych wersji oprogramowania (wraz z wszelkimi aktualizacjami, zmianami i modyfikacjami)

zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym zakresie ich funkcjonalnosci.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszeUde ewentualne dokumenty licencyjne, a takze

ewentualne nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4

ust.l b^dz ust.2 umowy, w terminie wskazanym w ust.l lub odpowiednio w ust.2.

5. Wykonawca zobowi^uje si? i oswiadcza, ze dokumenty licencyjne oraz nosniki, o ktorych mowa

w ust. 4, nie naruszaj^ praw innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, prawa wlasnosci,

praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu

calkowit^ odpowiedziakiosc prawn^ i finansow%

6. Wykonawca zobowi^zuje si? na z^danie ktorejkolwiek z osob wskazanych w §4 ust.l b^dz ust.2

umowy niezwlocznie przediozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji

zgodnosci CE.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy, tj. zarowno zamowienie gwarantowane,

jak i obj?te prawem opcji, wtasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko do miejsca znajdujj^cego

si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce dostawy).

8. Dostawa sprz?tu winna zostac potwierdzona protokoiem odbioru ilosciomgo, ktory winien zawierac

nast?puj^ce dane: nazwa i adres Wykonawcy (sprzedawcy), numer niniejszej umowy, rodzaj i ilosc

dostarczonego przedmiotu umowy (wraz z numerami seryjnjrmi), ceny jednostkowe oraz termin

dostawy.

9. O termime konkretnej dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac ZamawiajE^cego z co

najmmej 2-dmowym wyprzedzeniem, pod numer telefonu lub na adres e-mail wskazany w §4 ust.2

umowy.

RAod k RRAWMY

Teresa ̂ dowska
Kt-1693
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10. Zamawiaj^cy wyraza zgod? na realizacj? przedmiotu umowy, tj. zafowno zamowienia

gwarantowanego, jak i obj?tego prawem opcji, dostawami czesciowymi. W takich przypadkach

dokumentami potwierdzaj^cymi poszczegolne dostawy czgsciowe b?d^ protokoly odbioru ilosciowego

cs^sciowego. Protokoly te winny zawierac dane okreslone wust.8 niniejszego paragrafii.

11. Niebezpieczenstwo utraty lub uszkodzenia dostarczanego przedtniotu umowy przechodzi na

Zamawiaj^cego z chwil^ podpisania protokoiu odbioru ilosdomgo lub danego protokotu odbioru ilosciomgo

c^sdowego.

12. Nie pozniej niz w terminie do 10 dni roboczych Uczq^c od dnia podpisania protokotu odbioru ilosdowego

lub danego protokotu odbioru ilosdomgo cs^sdowego, Zamawiaj^cy dokona odbiom jakosciowego sprz^tu

potwierdzaj^cego parametry odebranego sprz^tu (zgodnosc z opisem przedmiotu umowy) i jego

prawidlowe dzialanie. Odbior jakosciowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru jakosdowego lub

odpowiednio protokotem odbioru jakosdowego cs^sdowego.

Jednym z warunkow dokonania odbiom jakosciowego jest przekazanie przez Wykonawc?

Zamawiajq,cemu dokumentu/6w gwarancyjnych wystawionych przez producenta danego sprz^tu.

13. Podpisanie protokotu odbioru jakosdowego dotycz^cego zamowienia gwarantowanego (a w przypadku

dostaw cz^sciowych wszystkich protokotdw odbioru jakosdowego cs(gsdowego dotyczstcych zamowienia

gwarantowanego) zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem nalezytego wykonania umowy

i b^dzie podstaw^ zwrotu do 70% kwoty zabezpieczenia nalez)n:ego wykonania umowy,

w symacji zgodnosci realizacji zamowienia gwarantowanego z umowq, w zakresie ilosci, jakosci

odebranego sprz^tu, terminowosci dostawy oraz pozostalych wymogow umowy odnosz^cych si? do

dostawy sprz?tu.

14. Obowi^zek sporz^dzenia protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, spoczywa na

Wykonawcy. Kazdy protokol winien bye podpisany przez przedstawicieli obu Stron umowy,

o ktorych mowa odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umowy.

§3

Wynagfodzenie i sposob zaplaty

1. Z tytulu wykonania zamowienia gwarantowanego Zamawiaj£(,cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

w wysokosci: zl bmtto (slownie: zlotych bmtto), w tym wynagrodzenie

netto: zl, zgodnie z pkt I zal^cznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

(Uwaga: pkt I ̂trict^nika nr 2 r^stanie prsygotowany w opardu o pkt 1A. formulars^ oferty).

W pmypadku, gdv obowiasrek podatkom srgodnie u prsrepisami o podatku od towarow i ustug bedsde spocsywat na

Zamawiajaym ust. 1 brvmi: Z tytulu wykonania zamowienia gwarantowanego Zamawiaj^cy zaplaci

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci: zl (slownie: zlotych), bez podatku

od towarow i uslug, zgodnie z pkt I zalq^cznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

2. Wynagrodzenie okreslone w ustl niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki

i naleznosci zwi^zane z realizacjq, zamowienia gwarantowanego, w tym koszty transportu do

wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu zamowienia gwarantowanego, a takze

koszty zwi^zane z realizacjq, zobowi^zah z tymlu gwarancji i r?kojmi za wady.

W prypadku. gdy obowiauek podatkowy trgodnie u prsrepisami o podatku od towarow i ustup bedrne spocrvwat na

Zamawiajaym w ust.2 in finepoprrednku dopisuje sie: „za wyj^tkiem podatku od towarow i uslug (VAP)".

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cegp z prawa opcji w calosci lub w cz?sci, Zamawiaj^cy

zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za konkretnie zamowione elementy obj?te prawem opcji wedlug

\

Teres (d
K

owska
t\-1693 A
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cen jednostkowych podanych w pkt II zai^cznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa. Podane ilosci

sztuk dla poszczegolnych elementow prawa opcji nie mogq. zostac przekroczone.

Ceny podane w pkt II zai^cznika nr 2 do umowy zawieraj^ odpowiednio wszelkie koszty, bpiaty, podatki

i naleznosci zwistzane z realizacj^ danego przedmiotu (elementu) obj^tego prawem opcji, w tym koszty

transportu do wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy obj?tego prawem

opcji, a takze koszty zwi^zane z realizacj^ zobpwi^zan z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady.

(Uwaga: pkt II ̂tcic^ik nr2 t^ostanie pr:^gotowanj w oparciu o pkt 1B formularvp, oferty).

W pnppadku, gdg obowiastk podatkoivy s-godnie y pt^episami o podatku od towamw i usiug hedsie poc^wat na

Zamawiaja<pm w ust.3 in fine po pr^ecinku dopisuie sie: „za wyj^tkiem podatku od towarow i usiug (VAT)".

4. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu, nastqpi w formie polecenia

przelewu w termime do 30 dm Ucz^c od dma dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez

Wykonawc^ prawidiowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokotu odbiom jakosciowego, na

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. Zamawiajq,cy dopuszcza piatnosci

cz?sciowe na podstawie danego protokotu odbioru jakosciowego cs$sdowego.

5. Zapiata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, nast^i w formie polecenia

przelewu w termime do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez

Wykonawcy prawidiowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokotu odbioru jakosciowego

potwierdzaj^cego realizacj? prawa opcji (przy uwzglgdnieniu §1 ust.2 zd.4 umowy), na rachunek

bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. Zamawiaj^cy dopuszcza piatnosci cz^sciowe na

podstawie danego protokotu odbioru jakosciowego cs^sciowego.

6. Wartosc faktury VAT b^dz faktur VAT wystawionych na podstawie ust.4 niniejszego paragrafu, nie

moze przekroczyc kwoty w3magrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wartosc faktury VAT b^dz faktur VAT wystawionych na podstawie ust.5 niniejszego paragrafu, nie

moze opierac si? na cenach jednostkowych innych niz ceny podane w pkt II zal^cznika nr 2 do

xomowy.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostarczenia danej faktury VAT z tytulu niniejszej

umowy w terminie zgodnym z obowi%zujq,cymi w tym zakresie przepisami prawa, nie pozniej jednak

niz w dniu 24.01.2018 r.

9. Na fakturze/fakturach VAT Wykonawca winien umiescic nast?puj^ce dane nabywcy: Narodowy

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

Odbiorc^ i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzibq^ w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

10. Za dat? dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obci^zenia rachtmku Zamawiaj^cego.

11. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, Uczone

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

wezwania do zaplaty.

12. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci%

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

13. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, zmiana

zostanie uwzgl?dmona w umowie. W prz)rpadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie

netto z tytulu umowy, w tym takze ceny (wartosci) netto podane odpowiednio w pkt I i pkt II

zal^cznika nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doUczeniu aktualnie

obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie nie przekroczylo odpowiednio ceny za

zamowienie gwarantowane oraz za zamowienie obj?te prawem opcji.
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W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych w umowie, w tym

w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokosci.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjanu zostanie wprowadzona w drodze

pisemnego aneksu do umowy.

§4

1. Osob^ zobowi^zan^ i uptawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacjq,
niniejszej umowy w zakresie formalnym, jest; , tel , adres e-mail:

lub , tel adres e-mail:

2. Osob^ zobowiqzan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^
niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowazriion^ do podpisania protokolow, o ktorych
mowa w niniejszej umowie, jest: , tel , adres e-mail: lub , tel ,
adres e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych osob.

3. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz zobowi^zan^ do nadzorowania realizacji umowy jest , tel ,
tel. kom , adres e-mail:

4. Ewentuakia zmiana osob wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosci bgdzie wymagala
jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do dmgiej Strony umowy. W tresci
oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje zmiana.

§5

Warunki gwarancji i t^kojmi za wady przedmiotu umowy

1. Wykonawca udziela - miesi^cznej gwarancji i t^kojmi za wady* przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz w zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg okresu

gwarancji i r^kojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokolu odbiom ilosciomgo lub danego
protokolu odbiom ihsciowego c^sciowego.

*tu spstanie wpisany okres gwarang'i i r^kojtni t^aofenwanj prt^^ Wykonawcy w ofercie v^lo^nej

w ̂(amowieniu nr 12/pnl2017

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za realizacj? przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do usuni?cia wad fizycznych przedmiotu umowy (naprawa) lub do

dostarczenia nowego przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli wady ujawni^ si? w okresie
gwarancji.

4. Wymiana przez Wykonawc? przedmiotu wadliwego na nowy wokiy od wad nastqpi w dwoch
przypadkach:

a) na z^danie Zamawiaj^cego - jezeli w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie

naprawy, a przedmiot jest nadal wadliwy. W takim przypadku Zamawiajq,cy zglosi Wykonawcy

z^danie wymiany w trybie wskazanym w ust. 8;

b) na wniosek Wykonawcy - jezeli usuni?cie wady wis^zaloby si? z nadmiemym utrudnieniem dla

Wykonawcy lub byloby nieuzasadnione ekonomicznie. W takim przypadku Wykonawca zglosi

zamiar dokonania wymiany Zamawiaj^cemu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres

e-mail: lub na numer faksu Zamawiaj^cego:

5. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci uzasadniaj^cej z^danie wymiany opisanej

w ust.4 lit.a lub lit.b niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowi^zuje si? do wymiany przedmiotu

umowy na wolny od wad wraz z jego dostarczeniem do miejsca, o ktorym mowa w §2 ust.7 umowy,

w terminie do 7 dni licz^c od dnia zgloszenia dokonanego z zachowaniem zasad wskazanych

odpowiednio w ust. 4 lit.a lub lit.b.
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6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosci lub innych problemow
dotycz^cych sprzgtu (w tym oprogramowania wbudowanego), Wykonawca zobowi^zuje sig zapewnic
czas reakcji (czas przystqpienia) oraz czas riaprawy zgodne z okreslonymi w pkt IV zal^cznika nr
1  do umowy. Czjmnosci serwisowe b^dq. kontynuowane az do protokolamego usunigcia
nieprawidiowos ci.

7. Wszelkie koszty zwi^zane z napraw^ b^dz wjmiianq, ktoregokolwiek z elementow skladaj^q^ch si?
na przedmiot umowy, w tym ich transportem ponosi Wykonawca.

8. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiajq^cego b^dz z tytulu r?kojmi

za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy, mog^ bye skutecznie przekazane przez Zamawiaj^cego

za posrednictwem nast?puj^cych kanalow kontaktu: poczty elektronicznej na adres e-mail:

i/lub faksu: i/lub telefonu: i/lub udost?pnionego portalu

intemetowego / w dniu s^warcia umowj Wykonawca wskai^e konkretne kanaty kontaktu, jt. co najmniej dwaj.

Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca zobowiqzuje si? kazdorazowo niezwlocznie potwierdzic

Zamawiaj^cemu.

Wykonawca zobowi^uje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie dotycz^cej

wskazanych w ust.8 zd.l kanalow kontakm (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu na

pismie lub faksem: lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ), pod rygorem
/

uznania zgloszenia dokonanego przez Zamawiaj^cego ww. kanalami kontaktu za skuteczne.

Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania nieprawidlowosci lub innych problemow dotyczq,cych
sprz?tu (w tym oprogramowania wbudowanego) zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do umowy (okno czasowe
dla dokonywania zgloszeh).

9. Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu ewentualne dokumenty gwarancyjne najpozniej w dmu
podpisania danego protokolu odhiom ilosciowego. Wykonawca oswiadcza, iz udzielona gwarancja stanowi
gwarancj? producenta sprz?tu.

10. Wamnki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu umowy nie mogft bye
sprzeczne z warunkami gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przjrpadku zaistnienia takiej
s)rtuacji, Strony zwi^zane sq, postanowieniami niniejszej umowy. Warunki gwarancji opisane
w dokumentach gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych w umowie.

11. Uprawnienia i zobowi^zania z tytulu r?kojmi za wady okreslaj^ przepisy kodeksu cywilnego.
12. Zasady opisane w niniejszym paragrafie maj^ zastosowanie zarowno do zamowienia

gwarantowanego, jak i przedmiotu obj?tego prawem opcji.

§6

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? zaplacic
Zamawiajq,cemu kar? umown^:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.l umowy, w przypadku odst^ienia od umowy
przez Zamawiaj^cego z ktorejkolwiek z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa
w §7 ustl pkt 1 b^dz w przypadku rozwi^zania umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn lez^cych po
stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w §9 ust.l umowy, a takze jezeh Wykonawca zlozy oswiadczenie
o odst^ieniu od umowy b^dz o rozwi^zaniu umowy;

b) w wysokosci okreslonej w §7 ust.6 umowy w przypadku rozwi^zania umowy z ktorejkolwiek
z przyczyn, o ktorych mowa w §7 ustl pkt 2 umowy;

c) w wysokoki 100,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ustl
umowy (45 dni);

d) w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.2
umowy (45 dni);
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e) w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzien opoznienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad
w stosunku do terminu ustalonego na podstawie §5 ust.5 umowy;

f) w wysokosci 300,00 zl za kazdq^ rozpocz^t^ godzing opoznienia w stosunku do czasu reakcji (czasu

przyst^ienia), o ktorym mowa w pkt TV ppkt 3 zai^cznika nr 1 do umowy;

g) w wysokosci 50,00 zi za kazd^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu naprawy, o ktorym mowa

w pkt IV ppkt 4 zai^cznika nr 1 do umowy;

h) w wysokosci 500,00 zl za kazdy przypadek braku mozliwosci skutecznego przekazania przez

Zamawiaj^cego zgloszenia, o ktorym mowa w §5 ust.8 umowy, trwaj^cy dluzej niz 2 godziny ̂ rzez

godzin? w omawianym przypadku nalezy rozumiec godzin? (60 minut) mieszcz^c^ sig w oknie

czasowym dla dokonywania zgloszen, o ktorym mowa w pkt IV ppkt 2 zal^cznika nr 1 do umowy).

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zapiaci Zamawiaj^cemu kar? umownq, w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania

do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu

kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on w stosUnku

do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z w)magrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona w przypadku wyst^ienia okolicznosci sily wyzszej

w rozumieniu przyjgtym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego

przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne

dzialania przyrody, zamieszki uliczne, o ile mialy wpiyw na wykonanie umowy.

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

Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac

pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako

sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu

wykonania zamowienia zostalo spowodowane okoUcznosciami lez^cymi po stronie Zamawiajq,cego.

§7

1. Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku 2017,

Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w dostawie sprz^tu w stosunku do terminu, o ktorym

mowa w §2 ust.1 umowy (zamowienie gwarantowane) lub §2 ust.2 umowy (prawo opcji) przekraczaj^cego

dat? 18.01.2018 r., Zamawiajq,cy b^dzie mogl skorzystac z prawa do:

1) odstapienia od umowy:

a) w sytuacji, gdy w terminie do dnia 18.01.2018 r. Wykonawca nie dostarczy zadnego sprz?tu obj^tego

zamowieniem gwarantowanym;

b) w sytuacji, gdy mimo dostarczenia calego sprzgtu objgtego zamowieniem gwarantowanym, co do

ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru/6w jakosciowego, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy

Zamawiaj^cemu w terminie do dnia 24.01.2018 r. zadnej faktury/faktur VAT.

2) rozwiazania umowy pod warunkiem, ze nie zachodzi jednoczesnie przeslanka odst^ienia od umowy,

o ktorej mowa w ust.l pkt 1 lita lub litb:

a) w przypadku, gdy w terminie do dnia 18.01.2018 r. Wykonawca nie dostarczyl cz^sci sprz^tu obj^tego

zamowieniem gwarantowanym;

b) w s)miacji, gdy w stosunku do cz^sci dostarczonego sprzgtu obj^tego zamowieniem gwarantowanym, co

do ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru/6w jakosciowego, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy

Zamawiaj^cemu w terminie do dnia 24.01.2018 r. danej faktury VAT;
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c) w przypadku, gdy do dnia 18.01.2018 r. Wykonawca nie dostarczy calosci lub cz^sci sprzgtu obj?tego

prawem opcji (tj. elementow konkretnie zamowionych przez Zamawiaj^cego);

c) w s)rtuacji, gdy w stosunku do dostarczonego sprz?tu obj?tego prawem opcji, co do ktorego

Zamawiaj^cy dokonal odbiom/6w jakosciowego, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiajj^cemu

w terminie do dnia 24.01.2018 r. danej faktury VAT.

2. Odst^ienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nastj^ic poprzez pisemne

oswiadczenie ztozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? odst^ienia od

umowy. Odst^ienie od umowy winno nast^ic w terminie do 7 dni licz^c od dnia powzigcia wiadomosci

o przyczynie odst^pienia poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy. W przypadku odst^pienia

od umowy Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

3. Rozwi^zanie umowy winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem

na okolicznosci stanowi^ce podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwiq,zanie umowy nast^puje ze skutkiem

natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

4. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za sprz^t faktycznie

dostarczony Zamawiaj^cemu do dnia 18.01.2018 r., co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru/6w

jakosciowego, a faktura/faktury VAT za ten sprz^t zostala wystawiona i dostarczona Zamawiaj^cemu do

uplywu terminu, o ktorym mowa w §3 ust.8 umowy (tj. do dnia 24.01.2018 r.).

5. W przypadku odst^ienia od umowy Zamawiaj^cemu przysluguje uprawnienie do naliczenia Wykonawcy

kary umownej (niezaleznie od innych kar umownych) w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w §3 ust.l umowy, z zastrzezeniem §6 ust.4 umowy.

6. W przypadku rozwiqzania umowy Zamawiajs^cemu przysluguje odpowiednio uprawnienie do naliczenia

Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10% wartosci brutto

sprz^tu niedostarczonego w terminie do dnia 18.01.2018 r. (wedlug cen zawartych w zal^czniku nr 2 do

umowy — kalkulacja cenowa) b^dz uprawnienie do naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar

umownych) kary umownej w wysokosci 10% wartosci brutto, na jak^ miala opiewac niewystawiona i/lub

niedostarczona faktura VAT, z zastrzezeniem §6 ust.4 umowy.

§8

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (slownie:

zlotych), CO stanowi 10% ceny oferty (tj. ceny za zamowienie gwarantowane). Zabezpieczenie

zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub Idlka

form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie

wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (odpowiednio 70 % i 30%),

Zamawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia
nalezjrtego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilo w okresie waznosci

zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci

dokumentu).

4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 Prawa zamowieh publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w dwoch cz^sciach. Do 70% kwoty

wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni licz^c od dnia nalezytego wykonania

zamowienia gwarantowanego, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru jakosciowego, a w przypadku dostaw
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cz^sciowych wszystkich protokoUw odhiom jakosciowego c^gscioivego dotyczq,cych zamowienia gwarantowanego.

Pozostaie do 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone

nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady uwzgledniaj^cego rowniez uplyw rgkojmi za

wady przedmiotu umowy obj^tego prawem opcji (jezeli Zamawiaj^cy skorzysta z prawa opcji).

§9

1. Osoby po stronie Wykonawcy nadzomj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost^p do sprzgtu

Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zan

z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady, zobowi^zane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych

i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji

umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za

dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonuj^c obowi^zki

wynikaj^ce z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na

Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiajq,cego do

rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad okreslonych w §7 ust.3 - ust.4 umowy oraz do naliczenia

Wykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w §6 ust. 1 lita umowy, a takze do powiadomienia

stosownych organow.

2. Osoby wskazane w ust.l niniejszego paragrafii zobowi^zane s^ zlozyc na r?ce Pelnomocnika ds. Ochrony

Informacji Niejawnych Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia —

,  tel we wczesniej uzgodnionym z nim terminie, oswiadczenie

o tresci stanowi^cej zai^cznik nr 3 do umowy.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w ustawie,

uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla.

§10

1. Zamawiaj^cy dopuszcza mozUwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek i za zgodq,

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

w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 12/pn/2017, pod warunkiem l^cznego spelnienia ponizszych

przeslanek:

a) inny model sprz?tu tego samego producenta b?dzie speinial wymogi opisane w zamowieniu

nr 12/pn/2017, tj. nie b?dzie gorszy od modelu wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 12/pn/2017;

b) inny model sprz?tu nie spowoduje podwyzszenia wynagrodzenia odpowiednio za zamowienie

gwarantowane oraz za przedmiot obj?ty prawem opcji (wynagrodzenie moze jednak zostac

obnizone);

c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela

producenta) sprz?tu potwierdzaj^ce, iz model sprz?tu wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej

w zamowieniu nr 12/pn/2017 nie jest mozHwy do dostarczenia przez Wykonawc?.

2. Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga sporzq,dzenia pisemnego aneksu do umowy

poprzedzonego pisemny zgod^, Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu wykonania

umowy. Jezeli zmiana modelu sprz?tu b?dzie oznaczala obnizenie wynagrodzenia odpowiednio za

zamowienie gwarantowane oraz za przedmiot obj?ty prawem opcji, niniejsze zostanie obj?te tresciq, ww.

aneksu do umowy.

9
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§11

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

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

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowa b^dzie reaUzowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozon^ w zamowieniu nr 12/pn/2017.

4. Ewentualne spory powstale na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni^ciu s^du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Fionduszu Zdrowia

(Katowice).

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

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ./VCY WYKONAWCA

Zat^cznik nr 1 do umowyyzostanie przygotowany w oparciu o formularz opis przedmiotu
zamowiema.

ZatqczniknT 2 do umowy zostanieprzygotowany w oparciu o pkt lA ipkt IB formularza oferty.
Zatqczniknrd do umowy zostanie przygotowany w oparciu o wzor zatqczony do wzom umowy.

WvH • ^fACZELNIK

jjcwodzkicf^ ® """^Jl^Zdrowia w Katowicach
w Katowicach //

..ocmoti't

JrianZidlkn
laciej Zymelka

W za.sttjp.stwie Kiernwnika
iilu Pi.'.nswania i Analtz Ekonomicznych

^  Odrziatu Woiev^'odzkiego
.ran l-uncliJi.iijsi Zdrowia w Katowicach

iiAiczijych

Tere

N r -

Narodowego

Wo\cik

sJ Uniows^
Kd.i693

°  SlScgoOddziatuWojewod:^^^^
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(imi? i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsamo^ci)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1997 r. o ochronle danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z pozn. zm.) w mysl, ktorej za dane uwaza si^ wszelkle informacje dotyczqce
zidentyflkowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zobowisizuj^ si§:

1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

2) nie pozostawiac bez dozoru, ani udost^pniac osobom nieupowaznionym dokumentow
materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;

3) nie wykorzystywac an! nie udost^pniac nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych
ceiow niz stuzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtocznego zniszczenia, w sposob uniemozliwiajgcy zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub bt^dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okolicznosci wskazujqcych na
naruszenie ochrony danych, bezzwtocznie powiadomic Administratora Bezpieczehstwa
Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego,
wtasciwego ze wzgl^du na zaistniaty incydent kierownika komorki organizacyjnej w
Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urz^dowania rowniez ochron? obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegolnej dbatosci o zachowanie poufnosci,
integralnosci i dost^pnosci danych zwi^zanych z dokumentami znajduj^cymi si§
w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, takze dotycz^cych danych pracownikow,
dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprz^towo - programowej
systemow informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczegolnej dbatosci o
zachowanie poufnosci tresci dokumentow, ktore znajduj^ si§ w obrocie w Narodowym
Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dost^pu do danych.

Wvkonano w 2 iednobrzmiacvch eazemolarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

MiejscowoSc, data czytelny podpis

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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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 ustug.

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazw§ (rodzaj) towaru, ktorego dostawa b?dzie prowadzic do powstania

u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towarow i ustug:

b) wartosc towaru, o ktorym mowa pod iit.a), bez kwoty podatku VAT, tj. cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, Jezeii ziozono ofertq, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiaj^cegb obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i ustug, ktory miatby obowiqzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadaj^c ofertq,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub ustugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku..
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowigzek doiiczania wartosci podatku VAT ptaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ciqzyna Zamawiajqcym w przypadku, np.:
- wewnqtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych wzatqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i ustug objqte
mechanizmem odwroconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerdw przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urzqdzenia wystqpujqce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu ustug iub importu towarow, z ktorymi wiqze siq anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiajqcego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiclela Wykonawcy:

Data

podpis

zdowska

^  ' Brawny
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OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNO^Ci ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykpnawca przekazuje Zamawiaj^cemu w tetminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) infonnacji, o ktorej mowa w art. 86 nst.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalpwej z innym

Wykonawcq. lub Wykonawcami, ktorzy zloiyli oferty w niniqszym post?powaniu.

Przez gnip^ kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie kpnkurencji

i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozutniec wszystkich przedsiebiPrcow,

ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorc?, w tym rowniez

tego przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ztozyU oferty w post^powaniu na tozbudow^ infiastruktury

serwerowej Sl^skiego Oddzia4u Wojewodzldego NFZ,

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gtupy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zampwien publicznych. *

II. oswiadczam, iz nalezy dp tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien pubKcznych. *

♦nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadzq, do zaklocenia konkurencji w post^powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

RADCA »RAWNY

Fere raWzdowska
<tVl693
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JEDZ (oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udzialu

w postfpowaniu) w formacie XML

Wsz^dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowajest o,jednolitym dokumencie", „Jednolitym Europejskim Dokumencie

Zamowienia" albo.„JEDZ", nalezy przez to rozumiec dokument sporz^dzony zgodnie ze wzorem standardowego

formularza okreslonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r.

(Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zasady wypelniania jednolitego dokumentu zostaly umieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/Jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Zamawiaj^cy jednoczesnie informuje, ze w celu ulatwienia Wykonawcom wypelnienia jednolitego dokumentu,

do jego przygotowania wykorzystal narz^dzie udost^pnione przez Komisj? Europejsk^, dost^pne pod adresem:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?Iang=pl.

W celu wypelnienia dokumentu JEDZ nalezy pobrac plik (format XML) ze strony internetowej Sl^skiego OW

NFZ z ogloszeniem o zamowieniu oraz SIWZ. Nast?pnie nalezy zapisac go na komputerze oraz wejsc na stron?

intemetow^: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl. zaimportowac pobrany plik oraz

wypeinic. Po wypebiieniu JEDZ nalezy wydrukowac, podpisac i zlo^c wraz z ofert^ w formie pisemnej.

Informacje zawarte w JEDZ stanowi^ wst^pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w post^powaniu (por. art. 25a ust.l pkt 1, art. 25a ust.2 pzp).

Odnosnie Czesci IV JEDZ: Krvteria kwalifikacii

Wykonawca moze ograniczyc si^ do wypelnienia sekcji a w czesci IV: Ogolne oswiadezenie dotycz^ce

wszystkich kryteriow kwalifikacji.

W takim przypadku Wykonawca nie musi wypelniac zadnej z pozostalyeh sekcji w czesci IV.


