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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slijski OddziaJ Wojewodzki w Kalowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: inwestycje@nfz-katowice.pl, strona inlemetowa: www.nfz-katowice.pi.

II. Trvb udzielenia zamowlenia

Post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 2164).
Numer post^powania

Post?powanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 13/pn/2016. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni sg o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Islotnych Warunkow Zamowienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",
nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Ilekroc w „S1WZ" mowa
jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumiec Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub SIgski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy przez to rozumiec dni

kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c.

III. Qpis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawbw komputerowych dla Siqskiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis
przedmiotu zamowienia i wzorem umowy.

Kod Wspolneeo Slownika Zamowien tCPVl: 30.21.30.00-5 komputery osobiste; 30.23.13.00-0 monitory ekranowe.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw?:

I. Komputer stacjonarny - 100 sztuk

II. Monitor komputerowy do komputera stacjonamego - 100 sztuk.

(Monitor komputerowy winien wspolpracowac z komputerem stacjonamym).

Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowiqcym zatgcznik
do niniejszej SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.
Na etapie realizacji umowy, w trakcie odbioru jakosciowego dostarczonego sprz?tu komputerowego

w szczegolnosci b?dzie miato miejsce badanie losowo wybranych komputerow pod kqtem speiniania wymagah
umowy. Badanie nast^pi przy uzyciu programow (testy) wskazanych w formularzu opis przedmiotu zambwienia.
Zamawiaj^cy moze podjgc decyzj? o przeprowadzeniu badania pod nadzorem bieglego-rzeczoznawcy.

2. Wvkonawca winien zlozyc nast?puj^ce oswiadczenia. ktorych tresc znajduje si? w Ibrmularzu oferly:

a) OSwiadczamy 1 zobowi^zujcmy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie fabrycznie nowy

orazb?dzie pochodzil z bieitjcej produkcji, Ij. b?dzie wyprodukowany nie wczcsniej niz vv 2016 r.

b) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie wyprodukowany

zgodnie z obowi^zuj^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 zgodnoki CE.

c) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, Iz oferowany przez nas przedmiot zamowienia pochodzi z legalnego

zrodla, zostanie zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaiy producenta, b?dzie obj?ty pakietem uprawnieh

gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ) zawarlych w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^

producenta.
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Oswiadczenia wymienione powyzej stanowi^ tresc oferty, a tym samym nie stanowiq dokumentow
w rozumieniu arl.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrdw z dnia 19.02.2013 r.

w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy oraz form,

wjakich te dokumenty mog^ bye skladane (Dz.U. poz. 231).

3. Przedmiot rownowaznv do opisanego w SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przez
Wykonawc? przedmiotu rownowaznego do opisanego vv SIWZ w zakresie, w jakim wskazuje znaki towarowe,
patent lub pochodzenie przedmiotu zamowienia, z zachowaniem zasad i przy spelnieniu wymogow opisanych
w SIWZ.

W zakresie, w jakim Zamawiaj^cy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamowienia,
przyjmuje si?, iz okresleniom tym towarzyszq wyrazy „lub rownowazne" - zakresy zostaly szczegolowo opisane

ponizej.

Spelnienie warunku rownowaznosci Wykonawca zobowigzany jest wykazac na wypelnionym, podpisanym

i zal^czonym do oferty formularzu opis rownowaznosci. Formularz opis rownowaznosci naiezy wypdnid przy
uwzgl?dnieniu wskazowek zawartych w niniejszym punkcie SIWZ, a takze w tresci samego formularza.

1) System operacyjny - pkt 1 poz. 12 formularza opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zaoferowania przedmiotu rownowaznego w odniesieniu do przedmiotu
zamowienia opisanego w pkt I poz. 12 formularza opis przedmiotu zamdwienia.

Jezeli Wykonawca oferuje system operacyjny zgodny z systemem wskazanym w pkt I poz. 12 fomiularza opis
przedmiotu zamdwienia, obowi^zany jest ziozyc tylko formularz opis przedmiotu zamdwienia.

Jezeli Wykonawca oferuje system rdwnowazny zobowi^zany jest ziozyc oprdcz formularza opis przedmiotu
zamdwienia rdwniez formularz opis rownowaznosci. W takim przypadku Wykonawca wypelniaj^c fonnularz opis
rdwnowaznosci winien wskazac nazw? oferowanego systemu operacyjnego, a takze nazw? producenta oferowanego

systemu oraz przedstawic w cz?sci opisowej formularza, opis systemu operacyjnego rdwnowaznego.

Opis ten winien wykazac (udowodnic) rdwnowaznosc oferowanego przez Wykonawc? systemu operacyjnego
w zakresie wszystkich parametrdw technicznych, uzytkowych, funkcjonainych i jakokiowych, ktdre winny bye na
poziomie nie gorszym od parametrdw reprezentowanych przez odpowiadaj^cy mu system operacyjny wskazany

przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia, na zasadach opisanych w niniejszym punkcie
(IIL3) SIWZ.

Oferowany system operacyjny rdwnowazny winien zapewnic poprawn^ wspdiprac? z wszystkimi urzgdzeniami oraz

aplikacjami Zamawiaj^cego.

Opis rdwnowaznosci

Za rdwnowamy system operacyjny uwaza si? system operacyjny spelniajijcy standardy jakokiowe systemu

wymaganego przez Zamawiajgcego oraz wspdipracujgcy bez zakldcen z systemami, uslugami i oprogramowaniem:
Microsoft Oftice 2010/2013, Microsoft Exchange 2010/2013, Microsoft Active Directory Domain Services, w tym

polisy GPO i WSUS 3.0 oraz systemem zakupionym w ramach umowy na swiadczenie Uslug Subskrypcji Systemu

Informatycznego Wspomagania Dzialalnosci Narodowego Funduszu Zdrowia, zawartej pomi?dzy Central^

Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie a Kamsoft S.A. z siedzib^ w Ratowicach.

Przez spelnienie przez system operacyjny standarddw jakosciowych systemu wymaganego przez Zamawiaj£}cego

naiezy rozumiec fakt, iz odpowiada on co najmniej takiemu poziomowi funkcjonalnemu, uzytkowemu

i technicznemu, co system operacyjny wskazany z nazwy przez Zamavviajtjcego w formularzu opis przedmiotu

zamdwienia oraz b?dzie na nim poprawnie dzialac calosc oprogramowania posiadanego przez Zamawiaj^cego,

a w szczegdlnosci moduly Systemu Informatycznego dostarczane w ramach umowy, o kldrej mowa wyzej.
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2) Normy, standardy, certyflkaty.

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamowienia zgodnego z norm^, standardem albo certyfikatem

rownowaznym do normy, standardu albo certyfikatu wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamowienia,

w nast^puj^cych przypadkach:

1) certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 na proces projektowania i produkcji oferowanych

komputerow - pkt 1 poz. 14 f'ormularza opis przedmiotu zamowienia.

W przypadku zaoferowania komputerow zgodnych z certyfikatem rownowaznym, Wykonawca obowi^zany jest

podac w formularzu opis rownowaznosci nazwi? oferowanego certyfikatu rownowaznego na proces

projektowania i produkcji oferowanych komputerow do wskazanego przez Zamawiaj^cego.

2) standard Energy Star lub EPEAT Gold - pkt 1 poz. 14 oraz pkt 2 poz. 2 formularza opis przedmiotu

zamdwienia. W przypadku zaoferowania urz^dzeh zgodnych ze standardem rownowaznym do standardu Energy

Star lub standardu EPEAT Gold, Wykonawca obowitjzany jest podac w fonnularzu opis rownowaznosci nazw?

oferowanego standardu rownowaznego;

3) pomiar zgodny z norm^ ISO 7779 oraz norm^ ISO 9296 (norma poziomu glosnosci) - pkt 1 poz. 14

formularza opis przedmiotu zamowienia - Glosnosc. W przypadku zaoferowania komputerow o glosnosci
mierzonej zgodnie z norm^ albo normami rownowaznymi do wskazanych powyzej, Wykonawca obowi^zany

jest podac w formularzu opis rownowaznosci nazw^ oferowanej normy albo norm rownowaixiych

do wskazanych przez Zamawiaji|cego.

Jezeii Wykonawca oferuje przedmiot zamowienia zgodny z normami, siandardami lub posiadaj^cy certyfikaty
wskazane wyzej w pkt 1-3, Wykonawca wypelnia tylko formularz opis przedmiotu zamowienia.
Jezeii Wykonawca oferuje przedmiot zamowienia:

1) posiadaj^cy certyfikat rownowazny do certyfikatu wskazanego powyzej, lub
2) zgodny ze standardem rownowaznym do kloregokolwiek standardu wskazanego powyzej, lub
3) zgodny z norm^normaini rownowaznymi do ktorejkolwiek z norm wskazanych powyzej,

- Wykonawca jest zobowigzany wypelnic oprocz formularza opis przedmiotu zamowienia rownie^ formularz opis
rownowaznosci, podaj^c nazw? danego certyfikatu /standardu /nonny rownowaznej stosownie do postanowieh ppkt
1-3.

Uwaga: wsz^dzie tarn, gdzie w SIWZ pojawiajq si^ okreslenia mkazujqce znaki lowarowe, patent lub pochodzenie
przedmiotu zamowienia, wskazaniu lakiemu towarzyszq wyrazy ,.lub rownowazny". Podanym normom, standardom
lub certyfikatom towarzyszy wskazanie, iz dopuszcza si^ rozwiqzania rownowazne opisywanym.

4. Dokumentv potwierdzaiace. ze oferowana dostawa sorzetu komputerowego odpowiada wymaganiom okreslonym
przez Zamawiaiacego.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz §6 ust. 1 pkt I rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
19.02.2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze ztjdac zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogg byd skladane (Dz.U.2013.231), Zamawiaj^cy zgda od Wykonawcy - w celu
potwierdzenia, ze oferowana dostawa sprz?tu komputerowego odpowiada wymaganiom okreslonym przez
Zamawiaj^cego - zlozenia wraz z ofertq:

1) Opisu - specyfikacji technicznej oferowanego komputera stacjonarncgo ze wskazaniem nazwy producenta
oraz nazwy modelu oferowanego komputera, a takze nazwy producenta i modelu oferowanego procesora;

2) Opisu - specyfikacji technicznej oferowanego monitora komputerowego (do komputera stacjonarnego)

ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora.
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Opisy - specyfikacje techniczne obok ww. nazw producentow oraz nazw modeli winny poiwierdzac, ie konkretny

oferowany model, odpowiada wymaganiom opisanym przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu

zamowienia.

Autenlycznosc opisow - specyfikacji lechnicznych musi zoslac poswiadczona przez Wykonawc? na z^danie

Zamawiajqcego.

Opisy - specyfikacje techniczne winny zostad zlozone z zachowaniein tbrmy okreslonej cyt. rozporzjjdzeniem.

Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dosiarczenia przez Wykonawc?, najego pisemny

wniosek, innego modelu sprz?tu tego samego producenta (tj. odpowiednio komputera stacjonamego lub monitora
komputerowego) niz model wskazany w ofercie zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 13/pn/2016, pod
warunkiem l^cznego spelnienia ponizszych przeslanek:

a) inny model sprz?tu tego samego producenta b?dzie spehiial wymogi opisane w zamowieniu nr 13/pn/2016;

b) cena za inny model sprzi^tu nie b^dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany
w ofercie zlozonej w zamowieniu nr I3/pn/20I6;

c) Wykonawca przedtozy Zamawiajqcemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta)
sprz^tu potwierdzaj^ce, iz model sprz^tu wskazany w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 13/pn/2016 nie jest
mozliwy do dostarczenia przez Wykonawc?.

Powyzsze zasady znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zamiaru dostarczenia przez Wykonawc? innego
modelu procesora komputerowego tego samego producenta niz model wskazany w otercie zlozonej w zamowieniu
nr 13/pn/2016.

Por. §9 wzoru umowy.

5. Qkres oraz warunki ewarancii i r^koimi za wadv przedmiotu zamowienia.
Wykonawca winien udzielic gwarancji oraz r?koJmi za wady przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych
w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formularzu opis przedmiotu zamowienia.
Wykonawca winien zaoferowac okrcs gwarancji oraz njkojmi za wady wedle swego wyboru; 36-iniesi?czny, 48-
miesi^czny aibo 60-miesi^czny. Wykonawca podaje oferowany okres gwarancji oraz r«?kojmi za wady w tonnularzu
oferty. Bieg okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokolu odbioru
jakoiciowego.

UWAGA!

Zaoferowany okres gwarancji i r^kojmi za wady, tj. 36, 48 aibo 60 miesi^cy, b^^dzie podlegal ocenie w 11 kryterium
oceny ofert: Okres gwarancji i r^kojmi za wady - waga 5%.
Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie oferowanego okresu gwarancji i r^kojmi za wady bqdz wskaze
go w sposob niejednoznaczny, przyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje okres 36-miesi?czny.

6. Inne informacie.

• Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czesciowvch. co oznacza, ze Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^
ofert? na calosc zambwienia.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert warianlowych.
• Zamawiajgcy nie przewiduje zamowien uzupelniaj^cych, o ktbrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.
• J?zyk post?powania.

Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert w j?zyku innym niz j?zyk polski, przy uwzgl?dnieniu
ponizszego wyjasnienia.

Wyjasnia si?, iz zgodnie z zasadq wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymog art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych wijjze si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktora formutuje zasad? uzywania j?zyka
polskiego przez podmioty wykonujgce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, ii art. 5-10 tejze ustawy nie dotyczq mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

V/L-/'



Nr zam6wienia: 13/pn/2016

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakow towarowych, nazw handlowych, czy oznaczenia
pochodzenia towarow i uslug.

• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp z^da wskazania przez Wykonawc? w otercie cz^sci zamowienia,
ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy.
Zamawiaj^cy zqda takze podania przez Wykonawc? nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby Wykonawca
powotuje si? na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu wykazania spelniania warunku udzialu
w posi?powaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powoiywai si?,
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spclniania warunku udzialu w post?powaniu, o ktbrym
mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp, Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiajqcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nic mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamowienia

1. Termin wykonania zamowienia; w cisjgu 45 diii licz^c od dnia zawarcia umowy.
Licencje (licencje na oprogramowanie kompuierowe) dostarczone w ramach ninicjszego zamowienia winny zostac
udzielone na czas nieokreslony.

2. Miejsce wykonania zambwienia (miejsce dostawy): Katowice, ul. Kossutha 13.

V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opls sposobu dokonvwania ocenv speliiianla tvcli waruiikow

W post?powaniu mogq wzi^c udziai Wykonawcy, ktorzy spelniaj^ warunki udzialu w post?powaniu w zakresie
wskazanym przez Zamawiajtjcego w niniejszej SIWZ: warunki z art. 22 iisl. 1 pzp oraz nie podicganie wykluczeniu
z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 24 pzp.
Spelnienie warunkow b?dzie oceniane na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? oswiadczeh i dokumentow,
0 ktorych mowa w SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu

1) Art. 22 ust. 1 pzp.

a) Wykonawca winien zlozyc oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu z art. 22 ust. 1 pzp.
b) Art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp

Posiadanie wiedzv i do^wiadczeiiia

Oprocz oswiadczenia o spelnianiu warunku udzialu w post?powaniu, na potwierdzcnie warunku z art. 22 ust. 1 pkt 2
pzp Wykonawca przedlozy dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI lit. B ppkt 3 lil.a i lil.b SIWZ.
Wykonawca winien wykazac w formularzu wykaz dostaw, dostawy zdefiniowane ponizej oraz zalijczyc dowody,
ie wykazane dostawy zoslaly wykonane lub wykonywane (dotyczy wylgcznie swiadczeh okresowych lub
cigglych) nalezycie.

Wykonawca winien wykazac wykonanie, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych rowniez
wykonywanie, w okresie oslatnich trzech (3) lai przed uplywem terminu skladania oferl - a jezeli okres prowadzenia
dzialalno^ci jest krotszy - w tym okresie - przynajmniej jednej (1) dostawy wykonanej tub wykonywanej wraz
z podaniem jej wartosci, przedmiotu, dal wykonania i podmiolow, na rzecz ktorych dostawa zostala wykonana, oraz
zat^czeniem dowodow, ze dostawa zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie.

Pod poj?ciem dostawa wykonana nalezy rozumiec zamowienie o wartosci nie mniejszej niz 150 000,00 zlotych
brutto polegaj^ce na dostarczcniu sprzetu komputerowego, ktorego realizacja zostala zakohczona (dostawa
zostala zrealizowana).

Pod poj?ciem dostawa wykonywana (poj?cie odnosi si? wylqcznie do swiadczeh okresowych lub cigglych) nalezy
rozumiec zamowienie b?d<jce w trakcie realizacji (nadai realizowane), ktorego cz?^c o waitosci nie mniejszej niz
150 000,00 zlotych brutto, polegaj<jca na dostarczcniu spi'zetu komnuterowego. zostala juz zrealizowana.

5
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W takim przypadku Wykonawca b^dzie zobowiqzany na zgdanie Zamawiajfjcego wykazac (udowodnic),
ii okreslona dostawa stanowita swiadczenie okresowe lub ci^gle).

Uwaga!

♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw date wvkonania dostawv Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok
wykonania (zakonczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca
wskazuje dzieri, miesiqc i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej juz czi^sci dostawy z zaznaczeniem, iz jest to
zamowienie nadal realizowane.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw warto^c dostawv Wykonawca - w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje
kwot? brutto w zlotych za calosc wykonanej dostawy; zas - w przypadku dostawy wykonywanej (nadal
realizowanej) - Wykonawca wpisuje kwot? brutto w zlolych za zrealizowan^ juz w ramach calosci cz^sc dostawy.

♦ Jezeli zakres przedmiotowv wvkazywanvch przez Wvkonawce zamowien bvlbv szerszv (np. obeimowatbv
rowniez dostawe innvch elementow lub innv rodzai zainowien. np. ustuai). Wykonawca winien wvodrebnic i podac

dane dotvcz^ce dostawv sprzt^tu komputerowego. W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisac

zarowno kwote stanowiqc^ wartosc calego zamowienia. iak i wartosc samel dostawv sprzetii komputerowego.

♦ Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot. na rzecz ktorego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazujgc jego nazwt^ i adres.

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poswiadczone, ze dostawa
zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie.

Uwaga!

Zgodnie z §1 ust.2 pkt 1 rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzaju

dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog^ bye

sktadane (poz. 231), dowodami sa poswiadczenia. z tym te w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw

okresowych lub cigglych poswiadczenie powinno bye wydane nie wczcsniei niz na 3 miesiace przed uplywem

terminu skladania ofert.

Jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac ww.

poswiadczenia, dowodem mote bye oswiadczenie Wykonawcy.

Okreslenie przez Zamawiajqcego dostaw, ktdrych dotyczy obowiqzek wskazania przez Wykonawcy w wykazie oraz

ziozenia dla nich poswiadczen, nastqpUo na podstawie §1 ust.4 cyt. rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia

19.02.2013 r.

c) Skorzvstanie z zasobow innvch podmiotow.

Zgodnie z art. 26 ust.2b pzp, Wykonawca moze polegac mi^dzy innymi na wiedzv i doswiadczeniu innych

podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego l^cz^cych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowi^ny jest udowodnic Zamawiaj^cemu, iz b^dzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji

zamowienia, w szczegotnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiazanie tvch podmiotow do oddania mu

do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowi^zany wskazac ten fakt w pkt 14 formularza oferty.

Jezeli zasoby s^ udost^pniane na zasadzie podwykonawstwa Wykonawca wypelnia takze pkt ISA fonnularza oferty.

Zgodnie z art. 26 ust.2e pzp, podmiot, kt6ry zobowiijzal si? do udost?pnienia zasob6w zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp,

odpowiada solidamie z Wykonawcy za szkod? Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasob6w,

chyba ze za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

W przypadku skorzystania w niniejszym post?powaniu z zasobu innego podmiotu (art. 26 ust. 2b pzp), pisemne

zobowiazanie innego podmlotu wlnno w szczegdinoici wskazvwac:

1) podmiot, ktory udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
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2) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu - wskazac, jakie konkretnie zasoby udost^pni inny
podmiot - CO stanowi te zasoby;

3) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu - wskazac, w Jaki sposob Wykonawca b^dzie wykorzystywat
zasoby innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia (na czym konkretnie b^dzie polegalo udost?pnienie
Wykonawcy zasobu; czy b<^dzie to mialo na przyklad form^ nadzoru nad wykonywaniem zamowienia, pebiienia
funkcji doradczej, wykonywania cz?sci zamowienia etc.);

4) charakter stosunku, jaki b^dzie igczy) wykonawcy z innym podmiotem;

5) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

Zasoby winne zostac udost?pnione na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

Zamawiaj^cy z^da powyzszego w celu oceny, czy Wykonawca b^dzie dysponowal zasobami innych podmiotow
w stopniu niezb?dnym dla naiezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek Iqcz^cy Wykonawc?
z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisiy dost^p do ich zasobow.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 25.09.2012 (KIO 1927/12), w celu wykazania (udowodnienia) przekazania wiedzy

i doswiadczenia przez jeden podmiot - drugiemu, w lakim przypadku istoine jest, w Jaki sposob wiedza

i doswiadczenie zostanq przekazane, aby korzystanie z zasobow bylo skiiteczne. (...) Zamawiajqcy badajqc

zobowiqzame innego podmiotu udzielone w trybie art. 26 ust. 2b pzp musi miec mozliwosc dokonania oceny, czy

udostfpnienie zasobow nastqpi w sposob rzeczywisty - zapewniajqcy korzystanie przez wykonawcy z tych zasobow.

Udostfpnienie zasobow nie mote sprowadzac si^ wylqcznie do udostfpnienia wykonawcy listow referencyjnych

danego podmiotu.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 08.10.2012 (KIO 2036/12), co do zasady zobowiqzanie podmiotu trzeciego

0 udoslfpnieniu zasobow winno bye konkrelne, precyzyjne i winno jednoznacznie wskazywac sposob i zakres

udost^pnienia.

2) Art. 24 ust. 1 pzp.

Brak podstaw do wykluczcnia z udzialu w post^powaniu z powodu niespelnienia warunkdw, o ktdrych niovva

w art. 24 ust. 1 pzp.

a) na potwierdzenie spelniania ww. warunku Wykonawca winien ziozyc oswiadczenie (pkl Vi lit. B ppkt 1 SIWZ)

0 braku podstaw do wykluczenia z powodu niespeiniania warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pzp (wzor

oswiadczenia zalqczono do SIWZ)\

b) na potwierdzenie spelniania warunku z art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp Wykonawca winien ziozyc dokument

wymieniony w pkt VI lit. B ppkt 2 SIWZ, tj. potwierdzaj^cy, ze w stosunku do Wykonawcy nie otwarto

likwidacji lub nie ogtoszono jego upadlosci lub potwierdzajqcy, ze po ogloszeniu upadlosci Wykonawca zawart

uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, a uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez

likwidacj? majgtku upadlego.

3) Art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp

Zgodnie z art. 26 ust. 2d pzp, Wykonawca wraz z ofert^ sklada lisl<j podmiotow naleigcych do tej same] grupy

kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informacj? o tym, tQ nie nalezy do grupy kapitalowej.

Przez grup^ kapitaiow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

1 konsumentow (j.t. Dz.U. 2015, poz. 184) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, klorzy s^ kontrolowani

w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rbwniez tcgo przedsi^biorc?.
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Vl.Informacia o oswiadczeiiiach i dokumentaclu iakie maia dostnrczvc Wykonawcv w celu potwierdzenia

spelniania warunkow udziatu w uostepowaniu

A. O^WIADCZENIA:

Oswiadczenie o spdnianiu warunkow udzia^u w post^powaniu z art. 22 usl. I pzp w zakresie okresionym w SIWZ

(iresc oswiadczenia znajduje si^ w formularzu oferiy).

B. DOKUMENTY:

Wykonawcy powinni doi^czyc do oferty nizej wymienione dokumenty. Dokumenty te - zgodnie z rozporzgdzeniem

Prezesa Rady Minislrow z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq bye skladane (poz.231) - Wykonawca przedstawia

w formie orvginalu lub kopii poswiadczonei za zgodnosc z orvttinalem przez Wykonawcy:

1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post^powania na podstawie art. 24 ust.l pzp (wzor

oswiadczenia stanowi zalqcznik do SIWZ).

2) Aktualny odpis z wia^ciwego rejestru lub z centrainej cwidencji i Informacji o dzialalnoici gospodarczej

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp, wystawiony

nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

3) a) Wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3)

lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jei:eli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiolu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych doslawy

zostaly wykonane (patrz; pkl V ppkt 1 lit. b SIWZ).

b) Dowody, ze wykazane dostawy zostaly wykonane lub s£{ wykonywane nalezycie (patrz: pkt V ppkt 1 lit. b

SIWZ).

4) Jezeli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sklada

dokumenty zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 cyt. rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow, tj.: Wykonawca

taki zamiast dokumentu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporzqdzenia, sklada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzajtjce, ze nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 micsi^cy przed uplywem

terminu skladania ofert.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje si? dokumentu, o ktorym mowa powyzej, zasi?puje si? go dokumeniem okresionym

w § 4 ust. 3 cyt. rozporzgdzenia.

C. INNE DOKUMENTY/OSWIADCZENIA

1) W przypadku polegania przez Wykonawc? na zasobach innych podmiotow, Wykonawca zobowiijzany jest

udowodnid Zamawiaj^cemu, iz b?dzie dysponowal tymi zasobami w irakcie realizacji zamowienia,

w szczegolnosci przedstawiaj^c w tym celu pisemne zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji

niezb?dnych zasobow na polrzeby wykonania zamowienia (art. 26 ust. 2b pzp), przy uwzgl?dnieniu wymogow

opisanych w niniejszej SIWZ (patrz: pkt V ppkt 1 lit. c SIWZ).

2) Lista podmiotow nalez^cych do tej samej grupy kapilalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo

informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej (patrz: pkt V ppkt 3 SIWZ) - wzor oswiadczenia

zalqczono do SIWZ.
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UWAGA!

Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia muszq zaiqczyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie
z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic pehiomocnika do reprczentowania ich w post?powaniu

0 udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprczentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla

pelnomocnictw. Warunki potwierdzane dokumentami, o ktorych mowa w pkt VI lit. B ppkt 1, 2 (lub odpowiednio

ppkt 4) SIWZ oraz w pkt VI lit. C ppkt 2, winien odr?bnie spelnic kazdy z Wykonawcow.

Zgodnie z §7 ust. 4 cyt. rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19.02.2013 r., dokumenty sporzgdzone

w j?zyku obcym winny bye skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

VII. Spos6b porozuniicwania sic Zaniawiaiaccgo i Wykonawcaini oraz przckazvwanhi oswiadczen

i dokumcntow. Osobv upi awnione do porozumicwania sic z Wykonawcami

Oswiadczenia, wnioski, 2^wiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazuj^ pisemnie,

przy pomocy faksu albo drog^ elektronicznq.

Ponizej podano numer faksu oraz adres poczty elektroniczncj do koiitaktu z Zamawlajiicym:

numer faksu 32 735 16 36,

adres poczty elektroniczncj; inwestvcie@nfz-katowice.pl

UWAGA!

• Dokumenty przedkiadane przez Wykonawc? w odpowiedzi na wezwanic w trybie art. 26 ust. 3 pzp do zioienia

dokumentow, winne zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej w rozporz^dzeniu Prezesa Rady Ministrow

z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form,

wjakich te dokumenty mog^ bye skladane (poz. 231).

• Pelnomocnictwo przedkiadane przez Wykonawc? w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 pzp do

zlozenia pelnomocnictwa, winno zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej w pkt X lit. B SIWZ.

Osob^ uprawnion^ ze stronv Zamawiaiacego do bezposrednieao porozumicwania sie z Wykonawcami jest:

Pan Mariusz Paityka, Gldwny Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwieh Pubiicznych - numer telefonu 32 735 16

37.

Godziny, w ktorych udziela si? infoimacji dolycz^cych post?powania: 09.00-15.00 (od poniedzialku do pigtku).

Wykonawca moze zwrbcic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zambwieh pubiicznych.

Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielic wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem

terminu skladania ofert - jezeli wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treki SIWZ wplyngl do Zamawiajgcego nie

p6zniej niz do kohca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art. 38

ust. I pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawic wniosek bez

rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc SIWZ.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1) Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 5 pzp Zamawiaj^cy zqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:

7 000,00 zl (stownie: siedem tysi?cy 00/100 ziotych).

2) Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast?puj4cych formach;
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1. pieni^dzu,

2. por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoWzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym,
ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni?znym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. ponjczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 uslawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczoici (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

a) Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany poniiej:

BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewow mi^dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKI'LPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa K.raJowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorcjzych 1,40-043 Katowice.

b) W przypadku wnoszenia wadium w fonnie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowiqzany jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokoj nr 410. Tresc takiego

dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoly wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadnoki z^dania

wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz

ust. 5 pzp. Dokument swojg waznosci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy terminowi zwigzania ofert^ (30 dnl).

Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania oferl (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem

zwigzania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktorym uplywa termin skladania oUtI.

Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie SUjskiego OW NFZ, bqdz wplvw srodkow

pieni?znych na podany wyiej rachunek bankowy, orzed iiutvwem terminu skladania ol'ert, o ktorym mowa

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

IX. Termin zwiazania oferta

Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy na maszynie do pisania albo odr?cznie, drukowanym

pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy

jakakolwiek cz?^c formularza lub caly formuiarz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy"

i podpisac. W syluacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiajqcy

prosi 0 wykonanie kserokopii danego formularza w polrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb

i podpisanie. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - infonnacje naleiy umiescic

w zal^czniku do danego formularza, sporzgdzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest

o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz innych zahjcznikow skladaj^cych

si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowiijzany jest nie dokonywac

zmian merytorycznych zapisow znajduj^cycll si? we wzorach formularzy stanowii{cycli zab;cziiiki

do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofcrcie formularzy niezaleznie od tego,

czy formuiarz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposob. Jezeli

Wykonawca przeksztalca formuiarz do formy edytowalnej, w szczegolnosci poprzez OCR, zobowi^zany jest

dokiadnie przeczytac jego tresc po przeksztalceniu oraz porownac jg z oryginalnym zapisem SIWZ.

W przypadku, gdy z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tresc

oferty nie b?dzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie
odrzuceniu.
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B. Wszystkie formularze i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez Wykonawc?

musz^ bye podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania zobowigzaA

0 wartosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, Izn. osoby wymienione vv dokumencie potwierdzaj^cym

dopuszczenie do obrotu prawnego lub przez nie odpowiednim dokumeniem iifieinomocnione - w takim

przypadku oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopif po^wiadczoii2{ noturiaiiiie/odpis notarialny) nalezy

dot^czyc do ofcrty. Z zat^czonych do oferty dokumentow musi wynikac, ze ofertij, oswiadczenia i inne

dokumenty podpisaia osoba upowazniona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob?

nieupowaznion^ zoslanie uznana za niewazncj.

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

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

1 adresem Zamawiaj^cego;

Narodowy Fundusz Zdrowla Slqski Oddzial Wojewodzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 13/pn/2016

DOSTAWA ZESTAWOW

NIE OTWIEliAC PRZED: ' godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca wiiiien zaznaczyd,

ie przesylka zawiera ofertf oraz wskazac nuiner post^powaiiia. Zaniawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci

za nast^pstwa spowodowane brakiem wiakiwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkoiwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiajgcy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZAL/^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymienione w pkt 17 formularza

oferty, z uwzgl^dnieniem uwag do zalqcznikow.

• W przypadku oswiadczen lub zaswiadczeii skladanych przez Wykonawcy zawicrajt}cych informacje

stanowi^ce taieinnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktorych Wykonawca zastrzegl, 2e nie mog^ bye one udosi^pnione innym uczestnikom postijpowania,

Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALi^CZNIK.l - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyc je w inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa defmiuje art. 11 usl. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z zm.):

„Przez tajemnicq przedsiqbiorstwa rozumie siq nieujawnione do wiadonwsci piiblicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedaiqbiorsiwa lub inne informacje posiadajqce wariosc gospodarczq,

CO do ktorych przedsiqbiorca podjql niezbqdne dzialania vv celu zachowania ich poifnosci. "

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaji{cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie

skladania ofert, zastrzegl, ze nie mogi| bye one udostepniaiie oraz wykazal, iz zastrzczone informacje

stanowi^ tajemuice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze ziozyc lylko jedn^ oferle na calosc zamowienia, Oferte sklada sie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zlotenie oferty w postaci

elektronicznej.
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G. Tre^6 zlozonej oferty musi odpowiadac treSci SIWZ. Oferta zoslanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 usl. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiaj^ petnomocnika do reprezentowania ich w posl9powaniu o udzielenie zamowienia

albo reprezentowania w posi?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (patrz pkt VI

SIWZ-„ramka").

I. Sposob wypetniania lub przygotowania formuiarzy lub o^wiadc/en:

1) formularz oferty nalezy wypetnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moze bye uzyta piecz^c finnowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^

OSTATECZN^ BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJ^ ZAMOWIENIA,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt 1 A;

w pkt 3 nalezy wskazac oferowany okres gwarancji i r?kojmi za wady,

tj. 36, 48 miesi^ce albo 60 miesi^cy;

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

formularz opis

rownowaznosci

nalezy wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym, jezeli

Wykonawca oferuje przedmiot rownowazny; patrz pkt III.3 SIWZ oraz

wskazowki w treki samego formularza;

Opis - specyfikacja

techniczna (odpowiednio dla

oferowanego komputera

stacjonamego oraz monitora

komputerowego do

komputera stacjonamego)

opisy nalezy przygotowac zgodnie z pkt III.4 SIWZ;

5) formularz wykaz dostaw nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

informacja, o ktorej mowa

w art. 91 ust.3a pzp

naleiy wypelnic i podpisac w miejscu do lego wyznaczonym;

wzdr oswiadczenia o braku

podstaw do wykluczenia

z post^powania na podstawie

art. 24 ust. 1 pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

wzor oswiadczenia - lista

podmiotow nalez^cych do tej

samej grupy kapitalowej.

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym.
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0 klorej mowa w art. 24 ust. 2

pkt 5 pzp, albo informacja

o tym, ze Wykonawca nie

nalezy do grupy kapitaiowej

XI. Mieisce oraz termin skladaiiia i otwarcia ofert

1. Ofert? nalezy ziozyc w siedzibie Zaniawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Fuiiduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossulha 13, 40-844 Katow^-e„i^6j nr 208A {II pi?tro),
w terminie do dnia ...r....?: do godziny 12.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, klora zoslala zlozona po terminie.

3. Wykonawca moze, przed updywem terminu skj^ar^^fert, zmienic lub wycofac ofert?.
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu .....Y..';..V.....w.vi.... o godzinie 12.30 pod adresein wskazanym w pkt I,

pokdj nr 206 (II pi?tro).

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^

zamierza przeznaczyc na sfmansowanie zamowienia.

6. Wykonawcom, ktorzy nie mog^ uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert, Zamawiajqcy przesle na ich

wniosek informacje zawierajqce nazwy (finny) oraz adresy Wykonawcow, a lakze informacje dotycz^ce ceny,

terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji oraz warunkow plalnoki zawartych w ofertach.

XII. Opis suosobu obllczenia ceny ofertv

1. Sposob obliczenia ceny oferty brullo wynika z pkt lA formularza oferty. Wykonawca oblicza zatem cen? oferty

dokonuj^c operacji matematycznych w kolejnosci podanej w pkt 1 A.

2. Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty, oplaty, podatki i naleznosci zwigzane z realizacj^ zamowienia,

w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpicczenia przedmiotu zamowienia, a takze

koszty zwi^zane z realizacjg zobowigzan z tylulu gwarancji i r?kojmi za wady.

3. Wykonawca w formularzu kalkulacja cenowa oraz w pkt 1 formularza oferty - w zaleznosci od tego, czy

obowigzek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do kwot nelto dolicza, bqdz

odpowiednio nie dolicza, wartosc 23% podatku VAT. W celu ustalenia na kim spoczywa obowi{jzek podalkowy

(VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty informacj?, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor zal^czono

do SIWZ). Jezeli zlozono ofert?, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiajc]cego obowi^zku

podatkowego zgodnie z przepisanii o podatku od towarow i uslug, Zainawiajijcy w celu oceny takiej oferty

doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarow i uslug, ktory mialby obowi^zek rozliczyc

zgodnie z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (wartoici) zawarte w ofercie winny zoslac przez Wykonawc? podane z dokladnosciq

do dw6ch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokrqglac do pelnych

groszy, przy czym koncowki poniiej 0,5 grosza pomija si?, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si?

do 1 grosza.

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

6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?dQ prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z zasadami

opisanymi we wzorze umowy.
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XIII. Opis krvteriow wvboru ofert oraz ich znac/enie. Sposob ocenv ofert.

O wyborze najkorzystniejszej ofcrty decydowac b?d4 przedslawione ponizej kryleria oraz nasi^pujqcy sposob oceny
ofert:

Krvteriuni I

Cena - waga 95%

najnizsza zaoferowana cena

Ilosc punktow = X I00pktx95%

cena zaoferowana w ofercie badanej

Kryterium II

Okrcs gwarancji i r^kojmi za wady - waga 5%

Oferta, ktora zaoferuje 36-miesit^czny okres gwarancji i rt^kojmi za wady otrzyma 0,00 pkt.

Oferla, ktora zaoferuje 48-miesi?czny okres gwarancji i r^kojmi za wady otrzyma 50,00 pkt.
Oferta, ktora zaoferuje 60-miesi?czny okres gwarancji i r?kojmi za wady otrzyma 100,00 pkt.

Oferta najkorzystniejsza w danym kryterium otrzyma maksymaln^ ilosc punktow (100 pkt.).

Uzyskana przez dang ofert? punktacja zostanie przeliczona przez wag? kryterium (5%).

Ocena koncowa oferty b?dzie sumg ilosci punktow uzyskanych w kryterium I oraz kryterium II zgodnie z

powyzszymi zasadami.

XIV. Informacie o formalnokiach. iakic powinnv zostac dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zamowienia publlcznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wazna, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamdwicn publicznych, spetnia

wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsztj na podstawie kryterium

oceny ofert okreslonych w SIWZ. Zamawiaj^cy zawiadomi o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 pzp Zamawiajqcy

zawiadomi Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, o terminie okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 iub ust. 2 pzp,

po ktorego uplywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze bye zawarta.

3. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcq, z zastrzezeniem

art. 183 pzp, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 pzp, albo 10 dni - jezeli

zostalo przeslane w inny sposob. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed uplywem ww. terminow, jezeli:

a) w przypadku trybu przelargu nieograniczonego ziozono tyiko jedn^ ofert? liib

b) w post?powaniu o wartoki mniejszej niz kwoly okreslone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 pzp nie odrzucono zadnej oferty oraz - w przypadku trybu przetargu

nieograniczonego - nie wykluczono zadnego wykonawcy.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie informujqcym o wyborze

oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie,

faksem lub mailem, moze wyrazic zgod? na podpisanie umowy drogcj kore.spondencyjng, ze wskazaniem na

konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca

zobowi^zany jest wniesc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

XV. Wymagania dotvczace zabeznieczenia nalezvtego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiajt|cy zqda od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wniesienia

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

wynosi 10% ceny oferty brutto.
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2. Zabezpieczenie moze zosta6 wniesione wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?pujqcych

formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym,

ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni^znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por^czeniach udzieianych przez podmioty, o klorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci.

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

ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieniqdze znalazly siv' na rachunku Zamawiajqcego

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

7420 0002.

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

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

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

jest zloi^c stosowny dokument w kasie Slqskiego OW NFZ w Katowicach, iil. Kossutha 13, IV p., pokoj

nr 410, najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany fonny zabezpieczenia na jednq lub kilka form,

0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana

z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany

formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowac Zamawiajqcego z odpowiednim

wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalei^tego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajgcemu od badania zasadnosci ztjdania wyplaty przez wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolainv.

7. W okresach przysluguj^cych Zamawiajgccmu na zwrot poszczegolnych cz?sci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy

nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wystijpienia z roszczeniem z lytulu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajqce roszczenie wysttjpilo w okresie waznosci zabezpieczenia

(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

8. Projekt tresci dokumentu winien zostac skonsultowany z Zamawiajqcym po wyborze oferty, a przed zawarciem

umowy.

9. Zasady zwi^ane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu poszczegolnych cz?sci zabezpieczenia, okresla

wzor umowy oraz art. 151 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowy - wz6r umowy

1. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawicranej umowy oraz wysokosc kar

umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal4czony do

SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwiqzane z realizacjq zamowienia.

2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspolnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidarn^ odpowiedziatnosc za wykonanie umowy.

XVII. Pouczenie o srodkacli ochronv prawnci urzvsluguiacvch Wykonawcy w toku nostepowania o udzielenie

zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej przysiugujg na zasadach okreslonych w Dziaie VI pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przyslugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a lakze innemu podmiotowi, jezeli

ma lub miai interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosi lub moze poniesc szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiajqcego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o zamowieniu
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oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj^ rowniez organizacjom wpisanym na list?,
0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwdanie przysiuguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajqcego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^any
na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okrestone w przcpisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przysluguje wytqcznie wobec czynnosci:

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

2) opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkow udzialu w posl?powaniu;

3) wykluczenia odwolujgcego z post?powania o udzielenie zamowienia;

4) odrzucenia oferly odwoluj^cego.

5. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnoki zamawiajqccgo, ktorej zarzuca si?

niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutow, okreslac zcjdanie oraz wskazywac

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwotania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formic pisemnej albo eiektronicznej opalrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalitlkowanego certyfikatu.

7. Odwotujqcy przesyla kopi? odwolania zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposob, aby mdgl on zapoznac si? z jego Iresci^ przed uplywem lego terminu. Domniemywa si?,

iz zamawiajqcy mogl zapoznac si? z tresci^ odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli

przeslanie jego kopii nast^pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomocq jednego ze sposobow

okreslonych w art. 27 ust. 2 pzp.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac

zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do

ktorej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy, na ktore nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust.

2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiaj;{cy powtarza czynnosd albo

dokonuje czynnosci zaniechanej, informujgc o tym wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej

czynnosci. Na czynnosci, o ktoi^ch mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrzezeniem art.

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczeslnikom post?povvania odwolawczego

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

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

niniejszego rozdzialu nie slanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajqcego.

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

przesyiaj^c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi, Zlozenie skargi w placowce pocztowej operatora

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

rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wlasciwemu sqdowi w tenninie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wniesc takze Prezes

Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przysti^pid do toczqcego 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.

13. Szczegolowe zasady zwi^ane ze srodkami ochrony prawnej reguliij{} przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych.

UWAGA! W przypadku otrzymania ninlejszej SIWZ nlekompletnej lub nieczytelnej iialezy lakt ten

natychmiast zgloslc Zamawlajiicemu.

Kt-16W
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OFERTA

Dane Wvkonawcv:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki

Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest)

telefon:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^icy b^dzie mogi zwrckic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^^dzu)

W nawi^zaniu do ogJoszenia o przetargu nieograniczonym majf^cym za przedmiot dostaw^ zestawow

komputero wych,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^l

Istotnych Warunkow Zamowienia, za cenf:

zl brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

UWAGA!

Wykonawca me dolicza do ceny netto oferty podatku VAT, iczeli obowJqzek podatkowy spoczywa

na Zamawiaiqcym — patrz informacia. o ktorci mowa w art. 91 ust.Jn pzp. W tukici sytuacii cenq

oferowana przez Wvkonawce bedzie cena wskazana iako netto, czvU bcz podatku od towarowi ushie-.

Lp. Przedmiot kalkulacji Ilosc Wartosc netto Wartosc 23% Wartosc brutto

jednostko sztuk w zlotych

wa netto

w zlotych

podatku VAT wzlotj'ch

w zlotych

1  komputer stacjonarny

monitor komputerowy do
komputera stacjonarnego z
pkt 1

RAZEM:
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Oswiadczamy, it cena oferty brulto zawiera wszelkie koszty, opiaty, podatki i naleznosci zwiqzane z realizacjq

zamowienia, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i roziadunku, ubezpieczenia przedmiotu zamowienia,

a takze koszty zwi^ane z realizacj^ zobowigzan z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady.

2. Oswiadczamy, iz zobowif^zujemy si? clostarczyc przedmiot zamowienia w terminie do 45 dni licz^c od

dnia zawarcia umowy.

Licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamowienia zostan^

udzielone na czas nieokreslony.

3. Oswiadczamy, ze udziclamy na przedmiot zamowienia*:

A) 36 miesi^cznej gwarancji oraz r^kojml za wady

B) 48 miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady

C) 60 miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady

* Wykonawca winien wskazac oferowany przez slebie okres gwarancji oraz r^kojmi za wady poprzez

zaznaczenie powyzej jednej. wybranej przez siebie opcji: A, B albo C.

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 36-miesi?czny. Powyzsze

nie dotyczy dokonania przez wykonawc? wyboru wifcej niz jedncj opcji, co spowoduje odrzucenie

oferty. Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.

Bieg okresu gwarancji oraz r?kojmi za wady liczony b?dzic od dnia podpisania protokolu cjdbioru jakosciowego.

4. Oswiadczamy, ze akcepcujemy warunki pTatnosci okreslone we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwifizanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania

oferty rozpoczyna si? wraz z upiywcm terminu skiadania ofcrt.

6. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie fabrycznie

nowy oraz b?dzie pochodzii z biez^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2016 r.

7. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przedmiot zamowienia b?dzie w)'produkowany

zgodnie z obowi^zujacymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy i nadaj^cy si? do

uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.

8. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamowienia pochodzi z legalnego

zrodla, zostanie zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta, b?dzie obj?ty pakietem

uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec

serwisow^ producenta.
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9. Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb^dnc zapcwnicnia do zlozenia oswiadczcn z pkt 6-8.

10. Oswiadczamy, ze zapoznalismy ze SIWZ i nie wnosimy do nicj zastrzczcn oraz, ze zdobylismy

informacje niezb^dne do przygotowania i zlozenia ninicjszcj oferty.

11. Oswiadczamy, ze zai^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wz(k umowy, zostal przez

nas zaakceptowany i zobowif^zujcmy sig w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na

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

12. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy sig w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi{izuj{vcymi przepisami prawa.

13. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien

pubiicznych.

14. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia bgdziemy korzystac / nie bgdziemy korzystac*

z zasobow innych podmiotow, w nastgpuj^cym zakresie:

* niepotrzebne skresh'c. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotow Wykonawca

udowodni, iz b^dzie dysponowat tymi zasobami w trakcie rcalizacji zamowienia,

w szczegolnosciprzedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiotow do oddania mii

do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia (patrz art. 26 ust. 2b pzp

oraz pkt Vppkt 1 lit.c SIWZ)

15. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy wykonanie nastgpuji\cej czgsci zamowienia **:

** wypeinic w praypadku zamiaru wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy wskazuj^c

czgsc zamowienia powierzonii podwykonawcy

ISA. Jezeli Wykonawca powotuje sig na zasoby podwykonawcy lub podwykonawcow na zasadach

okreslonych w art. 26 ust. 2b pzp, w ceJu wykazania spelniania warunku udziaiu w postgpowaniu,

o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp, obowiqzany jest podac nazwg (iirmg) podwykonawcy -

ponizej lub w pisemnym zobowiqzaniu takiego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbgdnych

zasobow na potrzeby wykonania zamowienia (patrz: art. 26 ust.2b pzp oraz pkt Vppkt 1 SIWZ):

dot. art. 22 ust. 1 pkt 2pzp — wiedza i doswiadczenie

nazwa/Grmapodwykonawcy, na ktorego zasobypowotuje sig Wykonawca

rsA
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16. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferry do wniesienia zabezpicczcnia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci odpovviadaj^cej 10% ceny brutto oferty. Zabezpicczcnic wniesicmy najpozniej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

17. Zai^cznikami do niniejszego formularza oferty nast^pujiice wypelnione formularze,

oswiadczenia oraz dokumenty:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia

2) formularz opis rownowaznosci

3) Opis - specyfikacja tcchniczna oferowanego komputera stacjonarncgtj ze wskazaniem nazwy producenta oraz

nazwy modelu oferowanego komputera, a takze nazwy producenta i modelu oferowanego procesora;

4) Opis - specyfikacja tcchniczna oferowanego monitora komputcrowego (do komputera stacjonarnego)

ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora

5) formularz wykaz dostaw

6) dowody, ze dostawy (wskazane w formularzu wykaz dostaw) zostaly wykonane liib s^ wykonywane nalezycie

7) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postQpowania na podstawic art. 24 usi. 1 pzp

8) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidcncji i informacji o dziaialnosci gospodarczej -

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.l pkt 2 pzp

9) lista podmiotow nalez^cych do tej same] grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo

informacja o tym, ze Wykonawca nie nalczy do grupy kapitalowej

10) pisemne zobowij^zanie innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow

na potrzeby wykonania zamowienia — jezeli dotyczy

11) pelnomocnictwo osob reprezentujf^cych Wykonawcg (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis

notarialny) - jezeli dotyczy

12) inne - jezeli dotyczy

Imi^ i nazwlsko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis

rADC/ pjWNtft
rUMa Dwowsfca

Kt-16«3 4
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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawow komputerowvch dia Sl^skiego Oddziatu

Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadaml okreslonymi w SiWZ,

w tym zgodnie z niniejszym zal^cznikiem oraz wzorem umowy.

X. Komputer stacjonarny -100 szt.

Nazwa
Opis parametru

Wydajnosc

Dysktwardy

PamiQC

operacyjna

parametru

Typ komputera Komputer stacjonarny, wersja standardowa.

Komputer dia pracownikow korzystajqcych z podstawowych aplikacji
Zastosowame

biurowych.

wydajnosc mierzona testami programu PCMark 7 Professional Edition:

• Productivity Score nie mniej niz 3000 punktow

Wydajnosc • Computation Score nie mniej niz 4000 punktow

Pomiary prowadzone przy rozdzielczoki obrazu 1440x900 pikseii z palet^

kolorow minimum 32 bit.

Dysk twardy Dysk SSD o pojemnosci min. 120 GB, wykorzystujqcy interfejs SATA,

- min. 6 GB;

- mozliwosc rozbudowy pojemnosci do 8GB bez koniecznoki wymiany
.  .

zainstalowanych modutow pamiQci;
operacyjna . , , .

- pozostawiony przynajmniej jeden wolny slot na ptycie gtownej

umozliwiaj^ce zainstalowanie dodatkowej kosd pami^ci.

Karta grafiki:

- z portem umozliwiaj^cym bez stosowania przejsciowek komunikacj^ z
Karta grafiki

zamawianym monitorem z pkt 3;

- umozliwiaj^ca osiqgni^cie natywnej rozdzielczoki monitora z pkt 3.

Karta dzwi^kowa zintegrowana z piytq gtown^ posiadajqca zamontowany w
Karta dzwi^kowa . , . . . ,

obudowie multimedialny gtosnik

Jeden naped posiadajacy przynajmniej funkcje czytnika ptyt DVD
Naped DVD

zamontowany wewn^trz obudowy komputera;

Minimum jedna karta sieciowa Ethernet obstuguj^ca pr^dkoki 100/1000

Mbps ze zfaczem RJ-45;
Karta sieciowa

- zintegrowana z ptyt^ gfownq;

- umozliwiajqca obstug^ trybu PXE.

Matowymiarowa obudowa typu desktop o sumie wymiarow zewn^trznych

nie przekraczajqcej 87 cm i wysokoki nie wi^kszej niz 10cm, fabrycznie
Obudowa

przystosowana do pracy w poziomie i pionie, z mozliwosci^ zapi^cia link!

zabezpieczajgcej; kolorystyka i wzornictwo obudowy stonowane

w ilokiach nie mnieiszych i parametrach nie gorszych niz;
Porty

a) dost^pne z przodu obudowy:

Karta grafiki

Karta dzwi^kowa

Nap^d DVD

Karta sieciowa

Obudowa
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System

operacyjny

Dodatkowe

wymagania

Certyfikaty,

14 standardy,

normy

Klawiatura

I  -2xUSB2.0iubUSB3.0
I

:  - Ix wyjscie stuchawek

b) dostQpne z tytu obudowy:

-IxUSBS.O

-3x USB 2.0 iub USB 3.0,

-Ix VGAIubDVI,

- Ix DVI Iub DisplayPort,

- Ix wyjkie audio,

- Ix wejkie audio,

- Ix RJ45 (karta sieciowa)

licencja pozwalaj^ca na uzytkowanie MS Windows 8.1 Professional 64 bit w

polskie] wersji j^zykowej

BIOS komputera z mozliwosci^:

•  skonfigurowania hasta „Power On" oraz ustawienia hasta

dostQpu do BIOSu (administratora) w sposob gwarantujqcy

utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtqczenia

wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS;

•  blokady/wytgczenia portow USB, karty sieciowej;

•  kontroli sekwencji startowej wraz z mozliwoki^ wytqczania

poszczegolnych typow urz^dzeh z tej sekwencji

•  startu systemu z urzqdzenia USB;

•  blokowania startu stacji roboczej z zewn^trznych urz^dzeh

podt^czanych do portow USB;

•  obstugi trybu PXE;

•  w polu „asset tag" wpisania unikalnego nr seryjnego zgodnego z

numerem na naklejce obudowy, program SMBCFG w sekcji

SYSTEM\Serial Number: wartosc musi wskazywac numerseryjny

danego komputera.

1. Ptyta gtowna oraz karta sieciowa obstugujqca rozwi^zanie „Wake on

LAN", ktore umozliwia zdalne wtqczenie komputera ze stanu catkowitego

wytqczenia komputera.

2. Mozliwosc zdalnego zarz^dzania stacji w przypadku awarii Iub

nieobecnego systemu operacyjnego.

3. Uktad pozwalaj^cy m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfruj^cych,

zgodny ze specyfikacj^ TPM vl.2.

Zamawiane komputery muszq posiadac

- deklaracje zgodnoki CE.

- certyflkat ISO 9001:2000 lub 1509001:2008 na proces projektowania i

produkcji oferowanych komputerow;

- zgodnosci ze standardem Energy Star lub EPEAT Gold;

'- by maksymalna gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z normq ISO

7779, oraz wykazana z normq ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy

dysku twardego (WORK) wynosita najwyze] 35dB.

Petnowymiarowa, uktad klawiszy typu QWERTY US-International, zzt^czem
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Mysz

komputerowa

Zasilanle

Gwarancja 1

r^kojmia za wady

USB i z kablem o dtugosci przynajmniej 1,8 m.

optyczna, przewodowa, z roikq do przewijania, z zl^czem USB 1 z kablem o

diugoki przynajmniej 1,6 m;

1. Wymagane dostarczenie kabia zasllajqcego z wtyczk^ pasuj^cg do gnlazda

elektrycznego typu E 1 F („hybrydowa", „unjschuko")

2. Wymogi dotycz^ce zasllacza:

- zasilacz jednofazowy przystosowany do napi^cia ZSOV 1 pr^du

przemiennego SOHz o sprawnoki min. 85% 1 mocy umozllwiaj^cej

bezproblemow^ prac^ komputera przy petnym wyposazenlu go w

dodatkowe urzqdzenia podpi^te poprzez porty 1 sloty rozszerzeh.

Okres I warunki gwarancjl oraz r^kojmi za wady zgodnie z SIWZ, w tym

wzorem umowy.

Jednostki centralne bez plomb gwarancyjnych producenta.

2. Monitor komputerowy ~ 100 szt.

Nazwa

parametru

Typ monitora

Parametry

Opis parametru

!Gwarancja I Okres I warunki g\

r^kojmia za wady wzorem umowy.

Monitor o przekqtnej min. 21,5".

- monitor LCD o przekgtnej minimum 21,5",

- format obrazu: panoramiczny,

- rozdziefczosc natywna 1920 x 1080,

- minimum jeden port DVI lub DisplayPort

- wbudowany hub USB 2.0 lub 3.0 z kablem t^czgcym o dt. minimum 1,5m i

minimum 2 szt. portow USB;

- przewod sygnatu cyfrowego umoziiwiaj^cy komunikacj^ z zamawianym

komputerem o di. min. 1,8 m;

- przewod zasilaj^cy z wtyczk^ pasujgcg do gniazda elektrycznego typu E i F

(„hybrydowa", „unischuko");

- regulacja wysokosci monitora w zakresie min. 10 cm;

- mozliwosc pochylania panelu;

- deklaracja zgodnosci CE dia monitora oraz standardem Energy Star lub

EPEATGold.

Okres i warunki gwarancji oraz r^kojmi za wady zgodnie z SIWZ, w tym
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3. Gwarancja jakosci i r^kojmia za wady

1. Warunki gwarancji:

- obejmujgca okres co najmniej 36 mlesl^cy od daty podpisania protokofu odbioru jakokiowego;

- usuniQcie awarii w ciqgu 14 dni roboczych, odbior sprz^tu z siedziby Zamawiaj^cego przy ulicy

Kossutha w nast^pnym dniu roboczym po zgtoszeniu awarii

- w wypadku gdy naprawa przekroczy 14 dni sprzedaj^cy nieodptatnie dostarczy jednostk^ zastQpcz^

0 parametrach minimum takich samych jak jednostka uszkodzona.

2. Serwis urzgdzen musi bye realizowany przez sied serwisow^ producenta.

ImiQ i nazwisko upelnomocnionego przedstawicieia Wykonawcy:

Data

podpis

Uxdowska
.1699
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OPIS ROWNOWA^NO^CI

Wykona'wg, ktor^y pr^dmiot rownowa^nj do opisanego u>fomjulciT^n opis pn^dmiotu :^m6menia, obomci'^ni

SCI uypeinic ipodpisac obok formutar^a opis pn^dmiolu n^mowknia rownie^ mniejssy formulaf\ opis roivnowa^msci.

Zioi^nie formulary opis rownowai^osci obok formular^a opis prr^dmiolu ': m̂6u>ienic4, odc-:^iljwaneJest w ten sposob,

i^ opisane w formulary opis rownoivcii^nosci element) mivnowai^ne, ^asl^njci odpomadajcice im element wska^ne

wformulary opis pr^dmiotu f^mowienia.

Nieaypelnienie bqd^ niet^lcic^nie niniejst^go jormular^a do oferty o^^naa^, ii(^ Wykonama oferuje pn^dmiot

s^momenia ̂ odnj ̂  opisem ̂ wartym u> jornmlar^ opis pr^edmioiu c^amomenia.

Je^eli Wykonawca wypelni i podpist^e lylko formulary opis pn^edmiolu ̂ amowienia, b<^d:Je to stanowilo oswiadc^nie mli

Wykonawy jedno^act(ne ̂  i^amiarem ̂ oferowania pr^dmiotn ̂ momenia ̂ odnego ̂  opisem lyawarym w j'ormular^

opisprs(edmiotu ̂ momenta (tj. bet^ skorsystania \ moijimsd ̂ ojerowania pr^dmiotu ̂ mowienia r6wnowai(nego).

Wypelniajcic niniejs^formulary Wykonawca winien nwc^kdnic nymogipkt 111.3 SIWZ.

1) Oswiadczamy, iz oferujemy system opera

poz. 12 formularza opis przedmiotu zamowienia.

rownowazny do systemu wskazanego \v pkt 1

Nazwa systemu operacyjnego:

Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodzq,cy rownowaznosci oferowanego vsyscemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzglgdnicniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.



Nr zamowienia: 13/pn/2016 formularz opis rownowaznosci

2) Oswiadczamy, iz oferujemy normy/standardy/ certyflkaty rownowazne do
norm/standardow/certyfikatow wskazanych w pkt 1 poz. 14, pkt 2 poz. 14 oraz pkt 3 poz. 2 formularza
opis przedmiotu zamowienia.

Ponizej podajemy nazw? normy/standardu/certyfikatu rownowaznego do wskazanego przez

Zamawiajj^cego w formularzu opis przedmiotu zamowienia — nalezy wypetnic w zakresie. ktory
dotyczy oferty Wykonawcy.

a) nazwa certyfikatu rownowaznego do certyfikatu ISO 9001:2000 lub certyfikatu ISO 9001:2008 na

proces projektowania i produkcji oferowanych komputerow - pkt 1 poz. 14 formularza opis przedmiotu

zamowienia.

b) nazwa standardu rownowaznego do standardu Energ)- Star lub standardu EPEAT Gold - pkt 1 poz.

14 oraz pkt 2 poz. 2 formularza opis przedmiotu zamowienia.

c) nazwa normy rownowaznej do normy ISO 7779 oraz normy ISO 9296 - pkt 1 poz. 14 formularza

opis przedmiotu zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpls

r9resi^Uxdo¥f9km
KtVl693



Nr zamowienia: 13/pn/2016 formularz wykaz dostaw

WYKAZ DOSTAW

(WVKONANVCH LUB WYKGNVWANYCH)

Lp. Przedmiot dostawy Wartoic dostawy Data wykonania
(brutto w ziotych) dostawy

Podmiot,

na rzecz kt6rego dostawa
zostala wykonana (jest
nadal wykonywana)

- podac nazw^ i adres

UWAGA! IVvpelniaiac formularz Wykonawca winien iim.slednic wvmosi okreslone w pkt V
ppkt I SIWZ.

ImiQ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

CVnT
\3-

Teress uzdowka
^.1683



Nrzamowienia: 13/pn/2016 Wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ustSa pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

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

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

zgodnie z przepisami o podatku od towarow i us^ug.

2) prowadzi do powstania u Zamawlaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usiug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj^

ponizej:

a) nazw9 (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie

prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usIug:

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

VAT, tj. cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.Sa pzp, jezeii ziozono ofertp, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiaj^cego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c ofertg,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazuj^c nazwg (rodzaj) towaru tub usiugi, ktorych dostawa tub
swiadczenie b^dzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis

rerasA Uzdowska
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UMOWA NR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Slf^skim Oddzialcm Wojewodzkim,

reprezentowanym przez:

—  Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zwanym dalej ..Zamawiaj^cym"

wpisanym do w imicniu ktorcgo dziala:
, zwanym dalej „Wykonawc{i",

o tresci nast?pu|^cej :

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zestawow komputcrowych (zwanych takze „sprz?tem"

oraz „przedmiotem umowy") dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia, zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zaii\czniku nr 1 do umowy.

(Uwaga: :^lcic^nik nr 1 t^stanie pr^gotomny uj oparciu o fomiular:^ opis pn^dmotu t^mowienia i formulary opts
rownowa^osci. Na ;?^a/qc^nik nr 1 do umony h^dq, skladac sii tak^ opiy — spcgfikacjc kclmic^it t^lqc^ne pr^^

Wykonawcti do oferty.).

2. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz dostarczony przedmiot umowy bgdzie fabrycznie nowy oraz b?dzie

pochodzil z biez^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2016 r.

3. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz dostarczony przedmiot umowy b?dzie wyprodukowany zgodnie

z obowitizuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciou7 i nadajj^cy si?

do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy pochodzacy z legalnego zrodla, zakupiony

w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta oraz obj?ty paldetem uprawnien gwarancyjnych

(na warunkach opisanych w niniejszej umowie) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec

serwisowa producenta.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? na z^danie kcorejkolwiek z osob wskazanych w §4 ust.l b^dz ust.2

umowy niezwlocznie przedlozyc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace posiadanie deklaracji

zgodnosci CE, a takze posiadanie ccrt}'fikat6w oraz zgodnosc ze standardami i normami, o ktorych

mowa w zaiaczniku nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si? przckazac wszelkie dokumenty, w tym licencyjne, a takze ewentualne

nosniki CD lub DVD zwiazane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4 ust.l badz

ust.2 umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si? i oswiadcza, ze dokumenty oraz ewentualne nosniki, o ktorych mowa

w ust. 5 i ust. 6, nie naruszaja praw innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, praw do

znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowita

odpowiedzialnosc prawna i finansowa-

8. Zamawiajacy z tytulu zrealizowania calego przediuiotu umowy zobowiazuje si? zaplacic Wykonawcy

wynagrodzenie calkowite okreslone w §3 ust.l umowy.

ust.9i ust.lO — jezeli dotyczy Wykonawcy

9. Wykonawca powierza podwykonaw cy/podwykonawcom, cz?sc zamowienia wskazana w ofercie

Wykonawcy zlozonej w zamowieniu ir 13/pn/2016, tj

[t -1693



Nr zamowienia: 13/pn/2016 wzor umowy

10. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podw\'konawcy bjidz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 13/pn/2016.

Zmiana b^dz rezygnacja winna nast^pic w drodze pisemncgo aneksu do umowy. Jezeli zmiana albo

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powoiywal si? na

zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania

spelniania warunku udzialu w postfpowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust.l pkt 2 cyt. ustawy,

Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiajj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia warunek w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

post^powania o udzielcnie zamowicnia (zamowicnie nr 13/pn/2016).

Termin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca zobowii^zuje si? dostarczyc sprz^t zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy w cl^u 45

dni licz^c od dnia zawarcia umowy.

la. W przypadku, gdy dotrzymanie przez Wykonawc? terminu wskazanego w ust. 1 nie b?dzie mozliwe

z przyczyn lez^cych po stronie Zamawiaj^cego lub wskutek okolicznosci sily wyzszej (w rozumieniu

przyj?tym w orzecznictwie), bieg terminu zostanie zawieszony do czasu ustfvpienia przeszkody.

Okolicznosci zawieszenia terminu oraz jego kontynuacji zostanf^ potwierdzone przez Strony

na pismie stosownym anekscm do umowy. Jezeli okres zawieszenia przckroczy 4 miesij\^ce,

Zamawiaj^cy moze rozwi^zac umow? w formic pisemnej. Rozwijtzanie umowy nastf^pi z chwil^

otrzymania przez Wykonawc? pisemnej informacji o rozwifizaniu umowy przez Zamawiaj^cego.

2. Licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszej umowy zostaj^

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

i sprzedazy, nie naruszaj^c praw, w tym prawa wtasnosci, praw autorskich innych osob lub

podmiotow. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniajji Zamawiajj^cego

do uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem w peinym

zakresie ich funkcjonalnoki.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc sprz?t wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko

do miejsca znajdujttcego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce doscawy).

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

z CO najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: telefonicznie pod nr telefonu lub

za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

5. Dostarczenie sprz?tu winno zostac potwierdzone protokokm odhioru ihsciowevo. ktory winien zawierac

nast?puiace elementy: nazwa i adres Wykonawcy (sprzedawcy), numer niniejszej umowy, rodzaj

i ilosc dostarczonego sprz?tu wraz z numerami seryjnymi oraz cenami jednostkowymi oraz termin

dostarczenia sprz?tu.

Dostarczenie sprz?tu innego producenta b^di innego modelu niz wskazany w tresci zal^cznika nr 1

do umowy, uniemozliwia dokonanie skutecznego odbioru takiego sprz?tu. W takiej sytuacji

podpisanie protokolu odbioru ilosciowego nie b?dzie mozliwe a strony umowy zobow^zane b?d^

do stwierdzenia na pismie, iz sprz?t dostarczony przez Wykonawc? nie zostal odebrany przez

Zamawiaj^cego z powodu niezgodnosci w zakresie producenta lub modelu sprz?tu w stosunku

do wskazanego w umowie. I

TarvM pxdowMka
Ktll093
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6. W przypadku realizowania umowy przez Wykonawcg dostawaiTii czgkiowymi, na co Zamawiaj^cy
wyraza zgod?, dokumentami potwicrdzajacymi poszczegolne dostawy cz^sciowe b^idq. odi:^;bne
protokoly odbioru ilosciowego - cz^'sciowego.

7. Nie pozniej niz 21 dni po podpisaniu ostatniego protokolu odbioru ilokiowcgo Zamawiajj^cy
zakonczy tzw. odbior jakosdowy, ktory zostanie potwicrdzony prvtokokm odhiom Jakomowego.
Jednym z warunkow dokonania odbioru jakokiowcgo jest przckazanie przcz Wykonawc?
Zamawiaj^cemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez producenta. W trakde odbioru
jakosdowego mii^dzy innymi b^^dzie mialo miejsce badanie losowo wybranych komputerow pod
k^tcm spetniania wymagan niniejszej umowy. Badanie nastivpi przy uzydu oprogramowania
wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy. Zamawiaj^cy moze podjiic dccyzj^ o przeprowadzeniu
badania pod nadzorem bieglego-rzeczoznawcy.

8. Kazdy z dostarczonych przez Wykonawc? komputerow oraz monitorow winien zostac oznaczony
pelnym identyfikatorem modelu, jednoznacznie identyfikujjtcym konfiguracji^. Jezeli oznaczenie
z tabliczki znamionowej danego komputera b^dzie sprzeczne z oznaczeniem modelu wskazanego w
zal^czniku nr 1 do umowy, Zamawiajticy uzna, iz dostarczony model nie odpowiada wymogom
umowy.

9. Jezeli podczas odbioru jakosciowego okaze si?, ze dostarczony przez Wykonawc? sprz?t nie spelnia
wymagan okredonych w umowie, w szczegolnosci komputery nie speiniajit wymagan dotyczitcych
wydajnosd odnoszacych si? do testow programu PCMark 7 Professional Edition, Wykonawca
zobowittzany b?dzie do wymiany sprz?tu niespelniajttcego ktorcgokolwiek z wymagan umowy na

sprz?t spelniaj^cy wszystkie w}'magania. W takim przypadku wymiana sprz?tu winiia nast^pic w ci^u
7 dni licz^c od dnia zawiadomicnia Wykonawcy przez Zamawiajacego. Zawiadomienie moze nastapic
pisemnie, faksem lub na adres e-mail Wykonawcy podany w § 4 ust. 3 umowy.

10. Podpisanie protokolu odbioru jakokiowego zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem
nalezycego wykonania umowy, w sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi zgodnosc realizacji przedmiotu
umowy z umowa w zakresie ilosci, jakosci odebranego sprz?tu, terminowosci dostawy
oraz pozostalych wymogow umowy odnoszacych si? do dostawy zestawow koraputerowych.

11. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczanego spcz?ru przechodzl
na Zamawiajacego z chwila podpisania protokolu odbioru ilokiowego (lub protokolu odbioru
ilokiowego - cz?sciowego).

12. Obowiazek sporzadzenia 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.

Wvnagrodzenie calkowile umo>

§3

i sDosob zardatv

1. Z tytulu zrealizowania calej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite
w wysokoki: zl brutto (slowiiie: zlotych brutto), w tym wynagrodzenie
calkowite netto: zl, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do umowy - kalkulacja cenowa.

([Jwaga: nr 2 ̂̂ staniepi^gotowany w oparciu o pkt 1Aformulan^ oj'ertf).
2. Wynagrodzenie calkowite brutto okreslone w ust.l niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty,

oplaty, podatki i naleznosci zwiazane z realizacja umowy, w tym koszty transportu do wskazanego
miejsca i rozladunku, ubezpieczeniaj przedmiotu zamowienia, a takze koszty zwiazane z realizacja
zobowiazah z tytulu gwarancji i r?ko)ijni za wady.

\s^iMowskB
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3. Zaplata wynagrodzenia nast5\,pi jednorazowo w formic polecenia przelcwu w rerminie do 30 dni licz^c
od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego przez Wykonawc? prawidiowo wyscawionej faktury

VAT, na podstawie protokolu odbioru jakokiowego, na rachunck bankowy Wykonawcy podany
na fakturze VAT.

4. Na fakturze VAT Wykonawca winien umiescic nast(^pujace dane nabywcy: Narodowy Fundusz

Zdrowia z siedziby w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^

faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedziba w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844
Katowice.

5. Wartosc brutto faktury VAT wystawionej na podstawie niniejszej umowy nic moze przckroczyc kwoty
wynagrodzenia caikowitego brutto, o ktorym mowa w ust. 1 ninicjszcgo paragrafu.

6. Za dat? dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obciazenia rachunku Zamawiaj^cego.
7. Zamawiajj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zapiaty.

8. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^,
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, zmiana
zostanie uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia stawki ])odatku VAT, wynagrodzenie
calkowite netto umowy (ust. 1), w tym takze wartosci netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy,

zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowijizuj^^cej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie calkowite brutto umowy (ust. 1) nie przekroczylo ceny ofcrty ziozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 13/pn/2016, tj zl brutto. W przypadku zmniejszenia stawki
podatku VAT, do wynagrodzenia caikowitego netto umowy (ust. 1), w tym takze do wartosci netto
podanych w zai^czniku nr 2 do umowy, zostanie doEczony podatek VAT w obowif^zuj^cej (nizszej)
wysokoki. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dia wynagrodzenia
umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego ancksu do umowy.

1. Osob^ zobowij^zan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiajiicego do stalego nadzoru nad reaiizacjji
niniejszej umowy w zakresie formalnym, jest: , tel , adres e-mail:

2. Osobq. zobowiazana i uprawnion^i. ze strony Zamawiajacego do stalego nadzoru nad realizacja
niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowazniona 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. Osoba upowazniona ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz zobowiazana do nadzorowania realizacji umowy jest tel ,

tel. kom , adres e-mail:

4. Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosci b?dzie wymagala

jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W treki

oswiadczenia winien zostac wskazany fermin, od ktorego obowiazuje zmiana.

RAOC^ f^WNY
Terasa JmowskM
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Warunki gwarancii i rekoimi za wad>

§5

>rzedmiotu iimo>

1. Wykonawca ponosi odpowicdzialnosc za wykonanic przcdmioru umowy.

2. Wykonawca udzida - miesi^czncj* gwarancji oraz r(^kojmi za wady przediniotu umowy na
warunkach okreslonych w ninicjszym paragrafie oraz w zal^iczniku nr 1 do umowy. Bieg okresu

gwarancji i r^kojmi za wady iiczony jest od dnia podpisania protokolu odbioru jakosciowego.
Gwarantem z tytuiu niniejszcj gwarancji jakosci w caiym okrcsie udzicloncj gwarancji jest zarowno

Wykonawca jak i producent.

*/» t^stanie wpisany okres gwaranqi ora^ r^kojmi wady ^oferoivany Wykonawca w ofercie ^oi(onej
If ̂ momeniu nr 13lpnl2016

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego usuni?cia wad fizycznych przedmiom umowy
(naprawa) lub do bezpiatnego dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli wady
ujawni^ si? w okresie gwarancji.

4. Zamawiaj^cemu przysiuguje z^danie dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli:
a) w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie jego naprawy, a przedmiot umowy jest

nadal wadliwy,

b) usuni?cie wady wi^zaioby si? z nadmiernym utrudnieniem dla Wykonawcy, bj^dz byloby
nieuzasadnione ekonomicznie.

5. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci uzasadniajjvcych zf^danie wymiany, opisanych
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowi^zuje si? do wymiany sprz?tu na wolny od wad
w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie. Wszelkie koszty zwi^zane

z wymianji sprz?tu, ewcntualnj^ instalacj^ i transportem ponosi Wykonawca.

6. Termin naprawy sprz?tu b?d^cego przedmiotem niniejszej umowy przez Wykonawc? wraz z jego
dostarczeniem do siedziby Zamawiaj^cego (Katowice, ul. Kossutha 13) w okresie gwarancji wynosi
14 dni licz^c od dnia odebrania sprz?tu z siedziby Zamawiajacego, W przypadku gdy Wykonawca

przewiduje, ze termin wykonania naprawy b?dzie dluzszy niz 14 dni liczj^c od dnia odebrania sprz?tu
z siedziby Zamawiajacego, do czasu wykonania naprawy Wykonawca zapewnia bezpiatnie jednostk?
zast?pcz^ o parametrach co najmniej takich samych jak jedno.stka uszkodzona. Jednostk? zast?pcz^
Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiajacego najpozniej w dniu nast?pnym po przekazaniu
jednostki uszkodzonej do naprawy i stwierdzeniu wydluzonego czasu napraw)'.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? do odbioru sprz?tu z siedziby Zamawiaj^cego w terminie 3 dni
roboczych licz^c od dnia zawiadomienia o koniecznosci dokonania naprawy sprz?tu. Wszystkie

koszty zwi^zane z naprawq. sprz?tu (w szczegolnosci koszt}' robocizny i cz?sci) oraz jego transportem

w celu dokonania naprawy ponosi Wykonawca.

8. W przypadku awarii dysku twardego komputera Wykonawca zobowiazuje si? do przeprowadzenia
diagnostyki awarii w siedzibic Zamawiajacego przy udziale pracownikow Zamawiajacego.

Przeprowadzenie diagnostyki awarii oraz jej usuni?cic winno nastapic w ciagu 14 dni liczac od dnia,

w ktorym Zamawiajacy dokonal zgloszenia awarii.

9. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiajacego badz z tytuiu r?kojmi

za wady wynikajacych z niniejszej umowy, moga bye skutecznie przekazane za posrednictwem faksu

na numer Wykonawcy: j lub poczty elektroniczncj na adres e-mail Wykonawcy:
Fakt otrzymania zav iadomicnia Wykonawca obowiazany jest natychmiast

potwierdzic za posrednictwem faksu na numer Zamawiajacego: lub poczty

elektroniczncj na adres e-mail Zamaw^jt :ego:

I8#|UzC#OWS#I8
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Nr zamowienia: 13/pn/2016 wzor umowy

10. Wykonawca zobowi^zuje si? w okresie udzielonej g;warancji do zapcwnienia nieodpiatnego
serwisowania sprz?tu w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta. Gwarantem na zasadzie
solidarncj odpowiedzialnoki jest Wykonawca oraz produccnt, Wystawc^ dokumentu gwarancyjnego
winien bye producent.

11. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przcdmiotu umowy nie mog^ bye
sprzeezne z warunkami gwarancji wynikaj{i.eymi z ninicjszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji, Strony zwi^zane sa postanowieniami ninicjszej umowy. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu podpisania protokolu odbioru
jakosciowego.

§6

Kary umowne

1. W razie niewykonania iub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary
umowne:

1) w wysokoki 10% wynagrodzenia caikowitego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, jezeli
Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (w szczegolnosci
Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy w przypadku razacego naruszenia jej postanowien
przez Wykonawc?);

2) w wysokoki 200 zl za kazdy dzien opoznienia w dostawie sprz?tu w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust.l umowy. jezeli opoznienie przekroczy 15 dni Zamawiajacy rozwazy

moziiwosc skorzystania z prawa do odstapienia od umowy oraz naliczenia odr?bnej kary umownej
w wysokosci i na zasadach okreslonych w pkt 1;

3) w wysokoki 250 zl za kazdy dzien opoznienia w wymianie sprz?tu na wolny od wad w stosunku
do terminu okreslonego w §5 ust.5 umowy;

4) w wysokoki 200 zi za kazdy dzien opoznienia w naprawie sprzgtu w stosunku do terminu
okreslonego w §5 ust.6 umow)*;

5) w wysokosci 250 zl za kazdy dzien opoznienia w odebraniu sprz?tu z siedziby Zamawiajacego
w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust.7 umowy;

6) w wysokosci 350 zl za kazdy dzien opoznienia w wymianie sprz?tu niespelniajacego wymagan
umowy w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.9 umowy;

7) w wysokoki 100 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu, o kton^m mowa w §5 ust.8
zd.2 umowy.

2. Odst^ienie od umowy, o krorym mowa w ninicjszej umowie, winno nastapic w terminie do 14 dni
liczac od dnia powzi?cia wiadomosci o przyczynie odstapienia poprzez pisemne oswiadczenie
zlozone drugiej Stronie umowy.

3. Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Sankcja w postaci kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 do 7 zostaje wylaczona:

1) w sytuacjach spowodowanych okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiajacego, a takze

2) w przypadkach zaistnienia okolicznosci sily wyzszej (w rozumieniu przyj?tym w orzecznictwie).
Sytuacje wskazane w pkt 1 oraz pkt 2 powoduja zawieszenie biegu terminow do czasu ustapienia

przeszkody. Okolicznoki zawieszenia terminu oraz jego kontynuacji zostana potwierdzone przez

Strony na pismie.

TOTMA pxdowskB
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Nr zamowienia: 13/pn/2016 wzor umowy

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2I (slownie:

zlotych), CO stanowi 10% wynagrodzenia calkowitcgo brutto umowy (ceny oferty brutto).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabczpieczenia na jednj^ lub

kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy

zabczpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^gloki zabczpieczenia i bez zmniejszania

jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpicczenia Wykonawca obowi^zany jest

poinformowac Zamawiaj^ccgo z odpowiednim wyprzedzcnicm. Zmiana formy zabczpieczenia

zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabczpieczenia {odpowiednio 70 % i 30%),

Zamawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wystj^pienia z roszczeniem 2 tytulu

zabczpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajj^ce roszczenie wystJipilo

w okresie waznosci zabczpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumenm -

w okresie waznosci dokumentu).

4. Zwrot i rozliczenie zabczpieczenia dokonane zostaiiti zgodnie z art. 151 Prawa zamowien

publicznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie do 30 dni

licz^c od dnia podpisania protokolu odbioru jakosciowego do wysokosci 70 % wniesionego

zabczpieczenia. Pozostale do 30 % wniesionego zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy

zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r(^kojmi za wady.

1. Osoby po stronie Wykonawcy nadzoruj^ce umowg, a takzc majiice bezposredni dost^p do sprz^tu

Zamawiajjtcego w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiizah

z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady, zobowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

oraz danych dotycz^cych Zamawiajgcego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych

i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji

umowy niezaieznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada

za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi poslugujc si? wykonujic obowiizki

wynikajice z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa

na Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowiacej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego

do odstipienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w §6 ust. 1

pkt 1 umowy, a takze do powiadomienia stosownych organow.

2. Osoby wskazane w ust.l niniejszego paragrafu zobowiizane zlozyc na r?ce Pelnomocnika

ds. Ochrony Informacji Niejawnych Sliskiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia — , tel , we wczesniej uzgodnionym z nim terminie, oswiadczcnie

o tresci stanowi^cej zal^cznik nr 3 do umowy

3. Osoby po stronie Zamawiajicego zobowi^zanc si do zachowania w tajemnicy informacji

zastrzezonych jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w ustawie, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaieznie od form przekazania tych informacji oraz

ich zrodla. \

RADC.
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Nr zamowienia: 13/pn/2016 wzor umowy

1. Zamawiaj^cy dopuszcza na ctapic rcalizacji umowy mozliwosc doscarczcnia przez Wykonawc?, na jego

pisemny wniosck, innego modclu sprzgtu tego samcgo produccnta (tj. odpowicdnio komputera

stacjonarnego lub moniiora komputerowego) niz model wskazany w ofercie zlozonej przez

Wykonawc? w zamowienia nr 13/pn/201C, pod warunkicm l^cznego spcinienia ponizszych
przesianek:

a) inny model sprzQtu tego samego producenta bgdzie spelnial wymogi opisane w zamowieniu

nr 13/pn/2016;

b) cena za inny model sprz^^tu nie b(^dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany
w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 13/pn/2016;

c) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie prcjducenta (lub przedstawiciela
producenta) sprz^tu potwierdzajf^ce, iz model sprz^tu wskazany w ofercie zlozonej w zamowieniu

nr 13/pn/2016 nie jest mozliwy do dostarczenia przez Wykonawc?.

2. Zasady opisane w ust.l znajdjt odpowiednie zastosowanie w przypadku zamiaru dostarczenia przez
Wykonawc? innego modelu procesora komputerowego tego samego produccnta niz model wskazany

w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 13/pn/2016.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 i ust. 2, wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy

poprzedzonego pisemna zgoda Zamawiajacego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg tcrminu wykonania
umowy.
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Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udziclenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

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

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Umowa b^dzie realizowana zgodnie z oferta Wykonawcy ztozona w zamowieniu nr 13/pn/2016.
Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaja rozstrzygni?ciu sadu

wlasciwego dla siedziby Slaskiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(Katowice).

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJi^CY WYKONAWCA

/•V^ NACZELNiK !
O  Wydziat'j !tnmtr:u-viQo-' -.ispodarczego 1

KIEROWNfK rnHizi.^iU^ ses^odzkiego 1Dziafe Inwesiycji i Z-arii6wicn w Katowicach I
SJ^skicgoOddi^ Wojewo^kicao RADCAMUM
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Nrzamowienia: 13/pn/2016 zatgcznik nr 3 do umowy nr

{imi^ i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsamosci)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze znana jest mi definicja danych osobowych w rozumlenlu art. 6 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z pozn. zm.) w mysl, ktorej za dane uwaza si^ wszelkie Informacje dotyczqce
zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zobowiqzuj^ si^:

1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

2) nie pozostawiac bez dozoru, ani udost^pniad osobom nieupowaznionym dokumentow
materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;

3) nie wykorzystywac ani nie udostfpniac nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych
celow niz sluzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwiocznego zniszczenia, w sposob uniemozliwiaj^cy zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych iub bl^dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okolicznosci wskazujqcych na
naruszenie ochrony danych, bezzwiocznie powiadomic Administratora Bezpieczehstwa
informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego,
wlasciwego ze wzgl^du na zaistniaiy incydent kierownika komorki organizacyjnej w
Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urz^dowania rowniez ochrony obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegolnej dbalosci o zachowanie poufnosci,
integralnosci i dost^pnosci danych zwi^zanych z dokumentami znajdujqcymi si^
w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, takze dotyczqcych danych pracownikow,
dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprz^towo - programowej
systemow informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczegolnej dbab^ci o
zachowanie poufnosci tresci dokumentow, ktore znajdujq si^ w obrocie w Narodowym
Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dost^pu do danych.

Wvkonano w 2 iednobrztniacvch eazoinpi^r^acii

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscowosc. data czytelny podpis

ZAMAWIAJACY WYKO.NAWCA
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Nr zamowienia: 13/pn/2016 wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

z post^powania na podstawie art. 24 ust 1 pzp

OSWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oswiadczam, iz

nie zachodzq w stosunku do nas powody wykluczenia z post^powanla o udzielenie

zamowienia publicznego, o ktorych mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo zamowieh publicznych.

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis

Ter4^ UzdowsHa
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Nr zamdwienia: 13/pn/2016 wzor oswiadczenia

Lista podmiotow nalezqcych do tej same} grupy kapitaiowej, a ktorej mowa w art. 24 ust 2

pkt 5 pzp, alba mformacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitaiowej

Oswiadczam, iz nie nalezy / nalezy* do tej same] grupy kapitaiowej, o ktorej

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

^niepotrzebne skreslic

Jezeli Wykonawca powyzej oswiadczyt, iz naiezy do grupy kapitaiowej, przedstawia listQ

podmiotow nalezqcych do tej same] grupy kapitaiowej, o ktorej mowa w art. 24

ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamowien pubiicznych:

Przez grup^ kapltafowq - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie

konkurencjl 1 konsumentow (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z zm.) - nalezy rozumiec wszystkich

przedsiqbiorcow, ktorzy sq kontrolowani w sposob bezposredni tub posredni przez jednego

przedslqbiorcq, w tym rowniez tego przedsi^biorc^.

Imiq i nazwisko upetnomocnionego przedstawicieia Wykonawcy:

podpis

*myko/fawcajest zobowiqz ^jjffpffpftswiadczeru^a^t jesli nie nalezy do zadnej grupy kapitaloyvej
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