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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAM6WIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Najem urz^dzeA wielofunkcyjnych wraz z opiek^ serwisowo-materiatow^

zatqcznikami do niniejszej SIWZ s^:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

fbrmularz oferty
formularz opis przedmiotu zamowienia
formularz opis rownowaznosci
formularz kalkulacja cenowa
formularz wykaz dostaw
wzor umowy wrazz zat^cznikiem nr 3 do umowy(wzor oswiadczenia)
wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
wzor oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w post^powaniu
wzor oswiadczenia dot. przynaleznosci do grupy kapitalowej

Zatwierdzam

Z upowaznienia Dj^ektora
§iasldegoOddzialu'Wojew6dzldego
Narffidowego Fun^szu Zdrowia w ^^owicach
A

data i podpis:
jS2 Kania

Dariusz Kaczmarek

Nr zam6wienia; 14/pn/2017
I. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziai Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail; inwestycje@nfe-katowice.pl, strona intemetowa: www.nfe-katowice.pl.
n.Trvb udzielenia zamdwienia

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

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 14/pn/2017. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",
nale;^ przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w SIWZ jest
mowa o „rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw" lub „rozporz^dzeniu", naleiy przez to rozumied rozporz^dzenie
Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze 2:^dad zamawiaj^cy od

wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia. Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nalezy
przez to rozumied Sl^ski Oddziai Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia (zwany rdwniez SOW NFZ lub
Sl^skim OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowajest o „dniach" nalezy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art.
110 in. k.c.
III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest najem 28 szt. urzqdzen wielofunkcyjnych, niezbednych m.in. do realizacji
procesdw dmkowania,kopiowania i skanowania. Parametry techmczne dla zamawianych urz^dzen zostaly szczegdlcwo
okreslone w formularzu opis przedmiotu zamdwienia. Zamawiaj^cy planuje,iz w okresie realizacji umowy wykonana na
wszystkich najmowanych urz^dzeniach nie wi^cej niz 1 848 000 kopii wydrukdw (480 000 kopii dla urz^dzen malych,
1 344 000 kopii dla urz^dzen duzych oraz 24 000 dla urzqdzenia kolorowego). Dodatkowo w okresie realizacji
zamdwienia (umowy), Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do zwiekszenia ilosci kopii. Skorzystanie z powyzszego
prawa, b^dzie uzaleznione od faktycznych potrzeb Zamawiaj^cego oraz zostame wprowadzone aneksem do umowy.

Za Stan techniczny urz^dzen oddanych w najem odpowiada wykonawca. To na nim spoczywa obowi^zek podejmowania
wszelkich czynnosci niezbednych do zapewnienia prawidlowego funkcjonowama urz^dzen. Wykonawca dokonuje
przegl^ddw, regulacji oraz napraw. Wymienia uszkodzone czesci i podzespoly. W trakcie realizacji zamdwienia dostarcza
takze tonery oraz inne materialy eksploatacyjne w ilosci wynikajstcej z rzeczywistego miesiecznego nakladu
kopii/wydrukdw.

Dostawa o ktdrej mowa powyzej b^dzie realizowana przez Wykonawc? w ciqgu 8 godzin roboczych, licz^c od momentu
przekazania zgloszenia przez Zamawiaj^cego. Pojemniki po zuiytych materialach eksploatacyjnych i zuzytych czesciach
zamiennych, Wykonawca odbiera bezposrednio po zainstalowaniu nowych oraz dokonuje ich utylizacji zgodnie
z obowi^zuj^cymi przepisami. WszeUde prace zapewniaj^ce poprawne dzialanie urz^dzen bedq, wykonywane
w godzinach pracy Zamawiaj^cego. Przedmiot najmu bedzie ubezpieczony od wszelkich ryzyk.

Wymagania dotycz^ce podlqczenia i wspdlpracy z systemem centralnego wydruku PRINTOSCOPE zawarte w SIWZ,
w szczegdlnosci w formularzu opis przedmiotu zamdwienia nie stanowiq^ sytuacji opisanej w art. 29 ust.3 pzp.
Zamawiaj^cy ogranicza si? jedynie do wymogu, aby okreslone urz^dzenie udostepniane przez Wykonawc? na zasadach
okreslonych w SIWZ zostalo podlqczone oraz wspdlpracowalo z uzytkowanym przez Zamawiaj^cego systemem
(Printoscope). Decyzja odnosnie sposobu podlqczenia oraz wspdlpracy a takze konkretnych zastosowanych rozwi^zan,
w tym oprogramowania nalezy do Wykonawcy. Zamawiaj^cy wymaga jedynie efektu w postaci podlqczenia do systemu
oraz wspdlpracy z systemem wskazanych urz^dzen.
Kod Wspdlnego Slnwnika Zamdwien (CPV):
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30232110-8 Drukarki laserowe;

30121100-4 Fotokopiarki;

50313000-2 Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych.

2. Dokumenty potwierdzajace. ze oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okreslonym przez Zamawiaiacego.
Na podstawie art. 25 ust.l pkt 2 pzp oraz §13 ustl pkt 1 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow doknmentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. poz. 1126), Zamawiajstcy z^da od Wykonawcy — w celu potwierdzenia, ze oferowana dostawa
odpowiada wymaganiom okre£onym przez Zamawiaj^cego — zlozenia na wezwanie Zamawiajt^cego nizej
wymienionych doknmentow:

1) Opisu - specyfikacji technicznej oferowanych, mafych utz^dzed •wielofunkcjrjnych, ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia.

2) Opisu - specjdikacii technicznej oferowanych, duzych urz^dzeii wielofunkcyjnych ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego urzqdzenia.

3) Opisu - specyfikacji technicznej oferowanego kolorowego urz^dzenia wielofunkcyjnego ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia.

Wykonawca zobowi^zany b^dzie dostarczyc opis — specyfikacji techniczn^ dla ka:zdego z oferowanych modeli
utz^dzen wielofunkcj^nych.

W umowie zostanq, wskazane nazwy producenta oraz modelu danego urzqdzenia, wynikaj^ce ze specyfikacji
technicznych j.w.

Autentycznosc opisow - specyfikacji technicznych musi zostac ppswiadczona przez Wykonawc? na z^danie
Zamawiaj^cego.

Opisy - specyfikacje techmczne winny zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej cyt. rozporzqdzeniem.
Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcp, ktdrego oferta zostala najwyiej oceniona,
do ziozenia w wyznaczonym, nie krdtszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zloienia ww. Opisdw specyfikacji technicznych.
Uwaga!

Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy moiiliwo^d dostarczenia przez Wykonawcf, na jego pisemny
wniosek, innego modelu sprzptu tego samego producenta nii model wskazany przez Wykonawc? w Opisie
specyfikacji technicznej odpowiednio oferowanego sprzitu, pod warunkiem i^cznego spelnienia ponii:szych
przeslanek:

a) mny model sprzptu tego samego producenta hpdzie spehiial wymogi opisane w zamdwieniu nr 14/pn/2017,
tj. nie bfdzie gorszy od modelu wskazanego w Opisie-specyfikacji technicznej;
h) cena za irmy model sprzptu nie bpdzie wyisza. (tzn. mo2;e by6 ni^sza) od ceny za model wskazany
w Opisie-specyfikacji technicznej;

c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oiwiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta)
sprz?tu potwierdzajace, it model sprzptu wskazany w ww. Opisie-specyfikacji technicznej nie jest moiliwy
do dostarczenia przez Wykonawc?.
3. hme informacie.

•Zamawiaj^cy nie dopuszcza moi;liwo$ci skladania ofert cze^ciowvch. co oznacza, ie Wykonawca moie zlo2yc
tylko jedn^ ofertp na calo^d zamdwienia.

•Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiliwo^ci skladania ofert wariantowych.
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•Zamawiaj^cy nie przewiduje mo^liwoSci udzielenia zamdwien,o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.
•J^zyk post^powania.

Wyja^nia si?, 1^; zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^e si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktdra formuhije zasad? u^ywania j?zyka
polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczefi
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.
4. Podwvkonawstwo.

•Zgodme z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzyd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.
• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp ^ada wskazania nrzez Wvkonawce czesci zamdwipinia ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania nrzez Wvkonawce firm nodwvkonawcdw
(patrz pkt 9 formularza oferty).

• Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jeieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania spelniania
warunkdw udziahi w post?powaniu (warunku dot. sytuacji fmansowej), Wykonawca jest obowi^any wykazad
Zamawiaj^cemu, ze proponowany mny podwykonawca lub Wykonawca samodziebiie spelnia je w stopniu nie
mniejszym nii podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie
zamdwienia.

5. Normv rdwnowa^ie do norm onisanvch w SIWZ

Normy

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamdwienia zgodnego z norm^, standardem albo certyfikatem
rdwnowa&iym do normy, standardu albo certyfikatu wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia,
w nast?pujqcych przypadkach:

Poziom halasu wg. ISO 7779 / IS09296: drukowanie/kopiowanie <56 dB(A), czuwanie <30 dB(A)
- pkt 3.1 lit. e pkt 3.2 lit. e, pkt. 3.3 lit e formularza opis przedmiotu zamdwienia.

W przypadku zaoferowania najmu urz^dzen o glosnosci mierzonej zgodnie z norm^ albo normami rdwnowamymi
do wskazanych powyzej, Wykonawca obowi^zany jest podad w formularzu opis rdwnowaimo^ci nazw? normy
rdwnowa^ej albo norm rdwnowainych do wskazanej przez Zamawiaj^cego.

Uwaga: wsz^dzie tarn, gdzie w SIWZ pojawiajq si^ okreslenia wskazujqce normy, podanym normom, standardom
lub certyfikatem towarzyszy wskazanie, iz dopuszcza si§ rozwiqzania rownowazne opisywanym.
IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Tennin wykonania zamdwienia:

a) Dostawa i uruchomienie urz^dzen b?d^cych przedmiotem najmu: w ci^gu 30 dni od dnia zawarcia umowy.
b) Najem urz^dzen oraz swiadczenie uslug serwisowych: w ciqgu 24 niiesi?cy licz^c od dnia podpisania ostatniego
protokolu uruchomienia.

2.

Miejsca dostawy:
Siedziba Slq,skiego OW NFZ:Katowice, ul. Kossutha 13,

Delegatury SOW NFZ: Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24, Cz?stochowa, til. Czartoryskiego 28, Rybnik, ul. 3 Maja 29,
Piekary Sl^skie, ul. Kosciuszki 22(lokaHzacja ostateczna — zob. str. 11 formularza opis przedmiotu zamdwienia).
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Sekcje Obslugi Ubezpieczonych:
Cieszyn, ul. Bobrecka 27, D^browa Gomicza, ul. D^browskiego 9A, Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32A, Tychy, id.

Grota Roweckiego 42 — 44,Zawiercie, ul. Towarowa 22,Zywiec, ul. Dworcowa 23, Myszkow, ul. Kosciuszki 26.
V. Warunki udzialu w postepowaniu

Zgodnie z art. 22 ust.1 pzp o udzielenie zambwienia mog4 ubiegad si? Wykonawcy,ktdrzy:
-nie podlegaj^ wykluczeniu;
-spehiiaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
o zamdwieniu.

1. Art. 22 ust.1 pkt 1 dzd - niepodleganie wvkluczeniu.

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ,za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp, Wykonawca sklada rdwnie:^ o^wiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moie przedstawid
dowody na to, is podj?te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlnosci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?me za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wj^asnienie stanu faktycznego oraz
wsp61prac? z organami ^cigania oraz podj?cie konkretnych ^rodk6w technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, je2eli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
Wykonawca, ktdry powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunku udzialu
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o5wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).
Zamawiaj^cy mo2e wykluczyd Wykonawc? na kaiidym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.
2. Art. 22 ust.l pkt 2 dzd - snelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu okre^Ionvch przez Zamawiaiacego
w ogloszeniu o zamdwieniu oraz SIWZ

Art. 22 ust.lb pkt 3 dzd - warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy zdoInoSci zawodowej.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wiadczenia), a opisanego poniiej, Wykonawca sklada oSwiadczenie o spelnianiu ww. warunku

(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a
i lit. b SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej polegaj^cy na naleiytym wykonaniu,
a w przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^glych rdwnie2 wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie, przynajmniej
jednei dostawv urzqdzen wielofunkcyjnych zl brutto, wykonanej lub wykonywanej.
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Pod poj?ciem wykonana dostawa urz^dzen wieloflinkcyjnych nalezy rozumied zamdwienie maj^ce za przedmiot
najem minimum 5 urz^dzen wielofunkcyjnych o warto^ci co najmniej 30 000,00 zlotych bmtto (trzydziesci tysi^cy
00/100 zlotych brutto), zrealizowane, tj. zakonczone przez Wykonawc?(umowa zostala zrealizowana).
Pod poj?ciem -wykonywam dostawa urzqdzefi wielofunkcyjnych nale:^ rozumiec zamowienie b?d^ce w toku
realizacji (nadal realizowane) polegaj^ce na naimie urzadzeh wielofunkcvinvch. ktorei vewna czesc o wartosci co

naimniei 30 OOP brutto. zostala juz zrealizowana przez Wykonawc? (uwaga: sytuacja ta dotyczy wv}p|P7.nifi

swiadczen okresowvch lub ci^glvch. co wykonawca b^dzie zobowi^zany wykazac w trakcie post^powania).
Uwaga: Wymdg wartoici (co najmniej 30 000 zl brutto) dotyczy wartosci umowy najmu, ktdra zostala juz
zrealizowana lub wartosci ezfsci wykonanej umowy najmu,je51i jest to ^wiadczenie ci^gle lub okresowe.
Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawa zostala wykonana, oraz
zal^czeniem dowoddw okre^laj^cych, czy te dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nale^cie, przy czym
dowodami, o ktdiych mowa, s^ referencje b^di inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego
dostawy byly wykonywane, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych - s^ wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw o^wiadczenie wykonawcy.

W przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty
potwierdzaj^ce ich naleiyte wykonywanie powinny byd wydane nie wczeSniej nii 3 miesi^ce przed uplywem
terminu skladania ofert.

- Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poparte dowodem,ze dostawa
zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie.
- Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ byd sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi
z dokumentdw potwierdzaj^cych nale^e wykonanie(wykonywanie) dostaw.
- Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat§ wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania
(zakohczenia) dostawy; a w przypadku dostawy wykonywanej(nadal realizowanej)- Wykonawca wskazuje dzien,

niiesi^c i rok wykonania (zakohczenia) zrealizowanej juz cz?Sci dostawy z zaznaczeniem, i± jest to dostawa nadal
realizowana.

-Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartoSd, Wykonawca:
- w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w zlotych za caloSd wykonanej dostawy, zaS
- w przypadku dostawy wykonywanej(nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje zardwno kwotf brutto w zlotych
za zrealizowana jui: w ramach caloSci cz?Sd dostawy oraz kwot? brutto w zlotych stanowi^c^ wartoSd calej dostawy.
-Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwieh bylby szerszy (np. obejmowalby
rowniez inny rodzaj zamdwienia - iime dostawy lub ushigi), Wykonawca winien wyodr?bnid i podad dane
dotycz^ce najmu urzadzeh ze wskazaniem jego wartoSci. W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien
wpisad zardwno kwot? brutto stanowi^c^ wartoSd calego zamdwienia,jak i wartoSd brutto samego najmu urzadzeh
wielofunkcyjnych.
♦Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.
3. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 SIWZ, winien spelnid ka^dy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia;
b) wanmek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 2 SIWZ, winien spelnid samodzielnie
przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej
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jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doswiadczenie (brak moiliwo^ci sumowania
zdolnosci zawodowej tj. do^wiadczenia).

4.W zwi^zku z art. 22a ust.1 pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w postfpowaniu. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamawienia lub jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodawych lub sytuacjiflnansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

na gnmcie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyi^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosci zawodowej innego podmiotu, udowodni Zamawiaj^cemu,
iQ realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowai niezb?dnymi zasobami tego podmiotu, w szczegdlnosci
przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni,

udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot Jego zdolnosd zawodowa, pozwala na

wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz

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

Uwaga! W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej innego podmiotu, Wykonawca jest zobowi^any wskazad
ten fakt w formularzu oferty (pkt 13).

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosci innych podmiotdw na zasadach okreSlonych w art. 22a pzp,
b?dzie dysponowai niezb?dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosimek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw,
Zamawiajqcy
wskazariia w szczegdlnosci:
a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby(nazwa/flrma oraz adres);
b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

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

d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.
Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit. od a do d, winny znaleid si? w zobowi^aniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.
Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvzei. Wykonawca zalgcza do ofertv.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie
potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia,Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okre^lonym przez Zamawiaj^cego:
a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowi^al si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?Sci zamdwienia, jeieli wykaze zdolnosci
zawodowe,o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.
VI. Wvkaz oSwiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacvch spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dol^cza:
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1) aktualne na dzied skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art, 25a ust,l pkt 1 pzp,
tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek udzialu w post^powaniu dotycz^cy sytuacji
finansowej.

Informacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunek udzialu w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udzialu
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa powyzej(por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

Wzor oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w post^powaniu zal^czono do
SIWZ.

2) zobowi^zanie mnych podmiotdw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (jeZeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu lub podmiotdw patrzpktVpkt2SIWZ).

2. Wykonawca w termlnie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego IwwwnfV.
-katowice.pl) informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaZe Zamawiaj^cemu oswiadczenie
o przynaleznoSci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23) pzp. Wraz ze zlozeniem ww. oSwiadpzenia, Wykonawca moze przedstawid dowody, Ze powiazania z innym
Wykonawcy nie prowadz^ do zakWcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.
Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa zal^czono do SIWZ.
3. Dokumenty skladane na wezwanie

Zamawiaj^cy przed udzieleniem zamdwienia wezwie wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwyZej oceniona,
do zlozenia w wyznaczonym, nie krdtszym niZ 5 dni terminie, aktualnych na dzien zloZenia oSwiadczen
lub dokumentdw:

a) wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw) wykonanych a w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci^glych
rdwnieZ wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jeZeli okres
prowadzenia dzialalnoSci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawa zostala wykonana, wraz z zal^czeniem

b) dowoddw okreSlaj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleZycie, przy czym
dowodami, o ktdrych mowa powyZej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane,
a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych
dokumentdw - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych nadal
wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich naleZyte wykonywanie powinny bye
wydane nie wczeSniej niZ 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert. JeZeli Wykonawca polega na
zdolnoSci zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodamij.w. wystawionymi
dla tego podmiotu.

Uwaga: powolanie si? przez wykonawc? na dostawy stanowi^ce Swiadczenia okresowe lub ci^gle
wymagalo b?dzie wykazania (udowodnienia) przez wykonawc? ich okresowego lub ciggtego charakteru.
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c) Opisu - specyfikacji technicznej oferowanych malych urzqdzen wielofunkcyjnych, ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia.

d) Opisu - specyfikacji technicznej oferowanych duzych urzqdzeh wielofunkcyjnych ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia.
e) Opisu - specyfikacji technicznej oferowanego kolorowego urz^dzenia wielofunkcyjnego ze wskazaniem
nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia.

AutentycznoSd opisow - specyfikacji technicznych musi zostad po^wiadczona przez Wykonawc? na z^danie
Zamawiaj^cego.

Opisy - specyfikacje techniczne winny zostad zlo^one zzachowaniem formy okreSlonej cyt. rozporz^dzeniem.
4. W przypadku wspdlnego ubiegania si? o zamdwienie przez Wykonawcdw:
1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 sklada kai;dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych
si? 0 udzielenie zamdwienia. Oswiadczenie to winno potwierdzid spelnianie warunkdw udziafu
w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym ka^:dy z Wykonawcdw wykazuje
spelnianie warunkdw udziahx w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 sklada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit a i b wiimy potwierdzad spelnianie warunku opisanego
w pkt V pkt 2 SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia,
CO oznacza, iz warunek winien spelnid co najmniej jeden z Wykonawcdw. Brak moi:liwo^ci sumowania
wykonanych dostaw, co oznacza, iz co najmniej jeden z wykonawcdw winien wykonad jedn^ dostaw?
o wartosci co najmniej 30 tys. zl brutto lub wykonywad jedn^ dostaw?, ktdrej zrealizowana cz?^d wynosi
CO najmniej 30 tys. zl brutto.
5. Forma oswiadczen i dokumentdw

1) Oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych
zdolno^ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce
podwykonawcdw, skladane s^ w oryginale.
2) Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.I cyt.
Rozporz^dzenia, skladane s^ w formie pisemnej lub kopii po^wiadczonej za zgodnoSd z oryginalem.
3) Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie notariatoie po^wiadczonego odpisu.
4) Wszelkie kwestie zwi^zane z dokumentami skladanymi przez wykonawcdw reguluj^ przepisy
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,jakich moze
z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia(Dz. U.z 2016 r., poz. 1126).
UWAGA!

Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie
z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid nelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu
0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia mnowy w sprawie
zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla
pelnomocnictw. Kwestie spebiiania warunkdw przez wykonawcdw wspdlnie skladaj^cych ofert? reguluje pkt V.3
SIWZ.

5) Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,
dokumenty sporzqdzone w j?zyku obcym wirmy byd skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.
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6) Po^wiadczenia za zgodno^c z oiyginaiem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie
zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw,ktdre kazdego z nich dotycz^(§ 14
ust.3 rozporz^dzenia w sprawie dokumentdw).

Po^wiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast?puje w formie pisenmej.

7) Zamawiaj^cy nio2:e ^^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie. po^wiadczonej kopii dokumentdw,
o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, innych niz o^wiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zloiiona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi w^tpliwosci co do JeJ prawdziwo^ci.

Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym

skladane wraz z thxmaczeniem naj?zyk polski.

Stosownie do art. 15 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o ztnianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych
oraz niektdrych mnych ustaw oraz w zwi^zku z art. 94 ust.l pkt 2 pzp zamawiaj^cy przekaze zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem,za po^rednictwem poslanca lub poczt^ elektroniczn^(e-mail).
6. Art. 26 ust.3. ust.3a. ust.4 pzp

Jeieli Wykonawca nie zlozyl oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. .25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych
do przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^
wskazane przez Zamawiaj^cego wqtpliwo^ci, ZamawiaJ^cy wzywa do ich zloz:enia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielenia wyja^nien w terminie przez siebie wskazanym, chyba iQ mimo ich zlozenia, uzupelnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewa^nienie post?powania.

Je^eli Wykonawca nie zlo±yi wymaganych pehiomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewainienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa tak^ie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dotycz^cych o^wiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.
7. Art. 26 ust.6 nzn.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okoliczno^ci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp,je^ieli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne(Dz. U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
8. Art. 24aa nzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa pzp moze w niniejszym postfpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najplerw dokonac oceny ofert, a nast?pnie zbadad, czy Wykonawca, ktdrego
oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Je2;eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, Irtdry zlozyl ofert? najwyzej ocenion^
sposrdd pozostalych ofert.

Vn.

Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz nrzekazvwania
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o^wiadczen lub dokument6w. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si^ za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 t.j.),
osobi^cie, za posrednictwem poslaAca, faksu lub przy uzyciu ^rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^(Dz. U.z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.
1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z zastrzezeniem, iz oferta winna zostad zlo2:ona pod rygorem niewaino^ci
w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zlozone z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B SIWZ
(rdwniez w przypadku jego ziozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), za^ o^wiadczenia
i dokumenty, o kt6rych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw,jakich moze ±^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w postfpowaniu o udzielenie zamdwienia (rdwniez
w przypadku ich zioiienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt.
rozporz^dzeniem.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy u^ciu ^rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu using
drog^ elektroniczn^(poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslanca.
3. Je^;eli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
poSrednictwem faksu lub przy u^ciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 swiadczeniu using drog^ elektroniczn% kazda ze stron na z^danie drugiej strony niezwiocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okreSlonym
w SIWZ.

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

skiadane na adres: ^l^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj 208A.
6. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informaeje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniaPubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny byd
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mo^e zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSniefi
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjaSnien
niezwiocznie, jednak nie pdmiej niz na 2 dni przed uplywem terminu skiadania ofert - jezeli wartoSd zamdwienia
jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanyeh na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^i do Zamawiajqcego nie pdiniej ni^ do konca dnia, w ktdrym upiywa
poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wpiyn^i po upiywie
terminu skiadania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy
mo±e udzielid wyjaSnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wpiywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.1
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mo^:e przed upiywem terminu skiadania ofert zmienid tre^d SIWZ.
9. Zamawiaj^ey nie przewiduje zwoiania zebrania Wykonawcdw.
10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp,jezeli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzieh ustawowo
wolny od pracy, termin upiywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcamijest:
Mariusz Partyka, Dziai Inwestycji i Zamdwien Publicznych.
adres e-mail-zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.
VIII.

Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadimn w wysoko^ci:
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5 000,00 zl(siownie: pi?c tysi^cy 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wnies6 wadium w jednej lub kilku nastfpujqcych formach:
1) pieni^dzu,

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spdldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym,
i.Q por?czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^mym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice 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^ch 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie iimej ni^ pieni?^a, Wykonawca obowi^zany jest zlo^6 dokument

- wadium w kasie ^l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wazno^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwiqzania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium wiimo mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

Przez wniesienie wadium rozumie si? zloj:enie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw ^rodkdw
pieni?2iiych na podany wyiej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ.Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.
6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucid ofert?, jez:eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).
IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedluzyd termin zwiazania ofert^, z tym
ie Zamawiaj^cy mo2:e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert% zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyraienie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhi^szy jednak nii,60 dni.
3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhizenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiieniem okresu wamosci
wadium albo, jeieli nie jest to mo^iliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizony okres zwiazania ofert^.
Jezeli przedhizenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedluZenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.
X, Qpis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypebiienie formularzy(w tym wzordw o^wiadczeh) na maszynie do pisania
albo odr?cznie, drukowanym pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych
1 informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy
prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji
okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii danego formularza w potrzebnej ilo5ci
egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem
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Wykonawcy - informacje nale^ umie^cid w zai^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez
Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem wzordw
formularzy oraz mnych zai^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy,
Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajdujqcych si? we
wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc ka^dego z przedkiadanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego,
czy formularz przepisuje, czy dokonuje Jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Jezeli
Wykonawca przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlno^ci poprzez OCR,zobowi^zany jest
dokladnie przeczytad jego tre^d po przeksztalceniu oraz pordwnad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ.
W przypadku, gdy z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR)tre^d
oferty nie b?dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie
odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowamione do reprezentowania Wykonawcy i 7:ar.ig|gaTiia
zobowi^zad o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upebiomocnione - w takim przypadku
oryginal petnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyd do
oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowamiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowatoion^ zostanie uznana za niewamq.
C. Wszelkie koszty zwi^ane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem Zamawiaj^cego:
Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:
Przetarg nieograniczony- Nr 14/pn/2017
Najem urzqdzen wielofunkcyjnych

NIE OTWIERAl!:PRZED:

20?!

godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesylki kurierskiej/iistowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazad numer post?powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialno^ci
za nast?pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww.informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypebiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 13 formularza
oferty, z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku o^wiadczen lub zaSwiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsi?biorstwa definiuje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. z2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z zm.):
„Przez tajemnicf przedsiebiorstwa rozumie si? nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktdrych przedsiebiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."
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Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnicf przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,jezeli Wykonawca, nie pdzniej nii w terminie
skladania ofert, zastrzegi. te nie mog^ byd one ndost^pniane oraz wvkazak iz zastrzezone informacje
stanowi^ tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlo^c tylko jedn^ ofertf na caio^d zamdwienia. Ofertf sktada sif w formie
pisemnej pod lygorem niewaino^ci. ZamawiaJ^cy nie wyraza zgody na zio^enie oferty w postaci
elektronicznej.

G. Tresd zlozonej oferty musi odpowiadad tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniejjednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.
H. Wykonawcy mog^ wspdinie ubiegad sif o ndzielenie zam6wienia. Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sif
o ndzielenie zamdwienia musz^ zai^czyc do oferty peinomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy wiimi ustanowic peinomocnika do reprezentowania ich w postfpowaniu o ndzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w postfpowanin i zawarcia nmowy w sprawie zamdwienia. Doknment
pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreSlonym w pkt X lit. B SIWZ dla pebiomocnictw.
I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formnlarzy Inb oSwiadczen:
1)
formnlarz oferty
nale^ wypelnid i podpisac w miejscn do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" moze bye nzyta pieczfd fumowa;

w ramce w pkt 1 formnlarza oferty NALEZY PODAC CEN^
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie z kalknlacj^ cenow^ z pkt lA;
2)

formnlarz opis przedmiotn

nale^ wypelnid i podpisad w miejscn do tego wyznaczonym;

zamdwienia

3)

formnlarz opis
rdwnowa^no^ci

4)

Opis - specyfikacja
techniczna(odpowiednio dla
ka^dego z oferowanych

nale^y wypelnid i podpisad w miejscn do tego wyznaczonym, jezeli
Wykonawca ofemje przedmiot rdwnowamy; patrz pkt I1I.3 SIWZ oraz
wskazdwki w tresci samego formnlarza;
opisy nale^ przygotowad zgodnie z pkt III.2 SIWZ;

modeli)

5)

wzdr informacji, o ktdrej

nale:zy wypelnid i podpisad w miejscn do tego wyznaczonym;

mowa w art. 91 nst.3a pzp
6)

wzdr o^wiadczenia o

nale:zy wypelnid i podpisad w miejscn do tego wyznaczonym;

niepodleganin wyklnczenin
oraz spelnianin wamnkdw

ndzialn w postfpowanin

7)

wzdr o^wiadczenia - gmpa
kapitalowa

naleiy wypelnid i podpisad w miejscn do tego wyznaczonym - patrz pkt
VI pkt 2 SIWZ.
13
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XI, Miefsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
1.

Ofert^ nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:
Sl^ski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II piftro),
r

w terminie do dnia
2.

1 .9?;. 2017

Jq godziny 12.00.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, kt6ra zostala zlozona po terminie.

3.

WykonawcajmoZe,przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac ofert?.

4.

Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ....1.^..r.....?9.1. o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

5.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert ZamawiaJ^cy poda kwot? (brutto), jak^

6.

Podczas otwjarcia ofert ZamawiaJ4cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takie informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji (jezeli dotyczy) i warunkdw platno^ci

pokdj nr 206(U piftro).

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

zawartych w ofertach.

7.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej ("www.nfz-katowice.pl')
informacje dotycz^ce:
1) kwoty,jak4 zamierza przeznaczydnasfmansowaniezamdwienia;

2) firm oraz|adresdw Wykonawcdw,ktdrzy zlo2yli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji (jezeli dotyczy) i warunkdw platno^ci zawartych

w ofertach. |
XII. Qpis sposobu obliczenia ceny ofertv

1. Sposdb obliczenia ceny oferty brutto wynika z pkt lA formularza oferty. "Wykonawca oblicza zatem cen? oferty
dokonuj^c operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt 1 A.
2. Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty, oplaty, podatki (z zastrzezeniem §3 ust.la wzoru umowy) oraz
nale:zno^ci zwi^zane z realizacj^ zamdwienia, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i rozladunku,
ubezpieczenia przedmiotu zamdwienia, a takze koszty zwi^ane z realizacj^ pozostalych zobowi^zan
wykonawcy wynikaj^cych z wzoru umowy tj. w szczegdlno^ci koszty instalacji urz^dzen, wymiany cz?^ci
zamiennych oraz materialdw eksploatacyjnych.
3. Wykonawca w pkt 1A formularza oferty - w zaletoosci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku "VAT spoczywa
na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, wartosd 23%
podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz
z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr zalqczono do SIWZ).

Jezeli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie
z tymi przepisami. Niniejsza zasada dotyczy odpowiednio sytuacji, gdy tylko niektdre z elementdw kalkulacji
cenowej obj?te s^ tzw. odwrotnym obci^^eniem VAT.

4. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^ci^
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (warto^ci) nalezy zaokr^glad do pehiych
groszy, przy cjym koncdwki poniiej 0,5 grosza pomija si?, a kohcdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si?
do 1 grosza.

5. Zamawiaj^cy o&zuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d^ prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z zasadami
opisanymi we wzorze umowy.
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Xin. Qpis krvteriow wvboru ofert wrazz podaniem was tvch krvteri6w i sposobu ocenv ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowai b§d^ przedstawione ponizej kryteria oraz nast^puj^cy sposob oceny
ofert:

Krvterium I

Cena - waga 100%
najnifeza zaoferowana cena

Ilo^d punktdw =

x 100pktxl00%
cena zaoferowana w ofercie badanej

Przy obliczaniu punkty b^d^ podawane z dokiadno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku
XIV.Informacie o formalno§ciach. iakie powinnv zostad dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowv w snrawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wa^aia, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreSlonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spebiia
wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostaia za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw
oceny ofert okre^lonych w SIWZ.Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^la pkt Vll pkt 2 SIWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisdw przejsciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwien
publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).
3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed uplywem ww.termindw,jeieli".
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlo^ono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o wartoSci mniejszej nii: kwoty okre^Ione w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynnoSci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wyrazid zgod? na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdzniej
w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowiqzany jest wnie^d zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostaia wybrana, uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze

wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewa^enia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nale^tego wykonania umowy

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". WysokoSc zabezpieczenia
wynosi 5% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie moze zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,
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b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spbidzielczej kasy oszcz^dnoSciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^aniem pieni^znym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsifbiorczo^ci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelewdw nii?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1,40-043 Katowice.

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

jest lioiyt stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j
nr 410, najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia lunowy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonad zmiany foiiny zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem

ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania lunowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci ^^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegdlnych cz?Sci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy
nie moze zostad pozbawiony mozliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhr zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wamo^ci zabezpieczenia
(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznoSci dokumentu).
8. Projekt tre^ci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu poszczegdlnych cz?^ci zabezpieczenia, okre^la
wzdr umowy oraz art. 151 pzp.
XVI.Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienaleiytego wykonania umowy, zawiera wzdr lunowy zal^czony do
SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamdwienia.

2. Wykonawcy wyst?pujicy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidami odpowiedzialno^d za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.
XVIL Pouczenie o ^rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania n ndzifilenip
zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguji na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi,jezeli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub mote poniesd szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguji rdwniez organizacjom wpisanym na list?,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

16

Nr zam6wienia: 14/pn/2017

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

4. Jezeli warto^d zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przyshiguje wyt^cznie wobec czynno^ci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogfoszenia, zamdwienia z wolnej rfki lub zapytania o cen?;
2)
3)
4)
5)
6)

okre^lenia warunkdw udziahi w post?powaniu;
wykluczenia odwohij^cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;
odrzucenia oferty odwohij^cego;
opisu przedmiotu zamdwienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lac 2^danie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisenmej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc^ wamego kwalifikowanego
certyfikatu lub rdwnowamego ^rodka, spelniaj^cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapoznad si? zjego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,
do ktdrej jest on zobowi^any na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno^d albo
dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktdiych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie,z zastrzezieniem art.
180 ust. 2 pzp.

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

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego
przyshiguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wlaSciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo^enie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rdwnoznaczne zjej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moi:e wnie^d takze Prezes
Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do tocz^cego si? post?powania. Do
czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

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

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej naleiy fakt ten
natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.
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fotmulatz oferty

Dane Wykonawcy:

Natodowy Fundusz Zdtowia
Sl^ski Oddzial Wojewodzld
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

adtes e-mail:

(jezeli jest)

sttona www:

(jezeli jest)

nt telefonu:

nr faksu:

W nawi^aniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym majqcym za przedmiot najetn urz^dzeli
wielofimkcyjnych wrazz opiekq serwisowo-matedatowq,

1.

oferujemy wykonanie dla §l%skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia zgodnie ze Specyfikacjq.
Istotnych Warunkow Zamowienia,za ostateczn^ cen^:

. zt bnitto*,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ wynikaj^c^z fotmulatza kalkulacja cenowa.

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do ceny (wattosci) netto podatku od towatow i using (VAT), je:zeli
obowi^zek podatkowy spoczywa na Zamawiaj^cym - pattz pkt XII pkt 3 SIWZ oraz wzof itifnrmacji.
o ktote^ mowa w art. 91 ust. 3a pzp. Wyl^cznie w takiej sytuacji slowo „bmtto" ptzy gwiazdce naleiy
skteslic otaz wpisac „netto".

2.

Oswiadczamy,iz zobowi^zujemy sig zrealizowac zamowienie w terminach:

a) Dostawa i uruchomienie urz^dzen bed^cych przedmiotem najmu: w ci^ 30 dni od dnia zawarcia umowy,
b) Najem urz^dzen oraz swiadczenie using serwisowych: w ciqgu 24 miesigcy licz^c od dnia podpisania ostatniego
protokolu uruchomienia.

3.

Oswiadczamy,ze akceptujemy waninki platnosci okreslone we wzorze umowy.

4.

Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiq,zania
oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5.

Oswiadczamy,ze zapoznalismy si§ ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy informacje
niezbfdne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

6.

7.

Oswiadczamy,ze zalqczony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy,zostal przez nas
zaakceptowany i zobowi^ujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wanmkach
okreslonych we wzorze umowy,w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy sig w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zujqcymi przepisami prawa.

Ji
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8.

fonnulatz oferty

Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu lub podmiotow w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej - posiadania
wymaganego dc^adczenia, tj. wykazanie przynajmniej jednej dostawy urz^dzen (najmu urz^dzen)

wielofunkcyjnych wykonanej lub wykonywanej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pakt V.2 SIWZ.
** < niepotrzebne skreilic. Wprzypadku polegatiia na zdolnosci zawodowej(doswiadczeniu)innego
podmiotu Wykonawca udowodni, ii tealizuj^c zamdwienie bgdzie dysponowat niezb^dnymi
zasobami tego podmiotu, w szczegdinosci przedstawiajqc zobowi^zanie tego podmiotu do oddania
mu do dyspozycjiniezb^dnych zasobdwna potrzeby realizacjizamdwienia,

9.

Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz^sci
zamowienia **:

Lp.

Nazwa/fitma podwykonawcy

c2^sc zamowienia

♦♦wypefaiic w ptzypadku zamiam wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy wskazuj^c
cz^sc zamowienia, ktotych wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc podwykonawcy oraz firm^
podwykonawcy.

10. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym postepowaniu (w tym
podpisujqcych ofert?, formularze oraz oswiadczenia), a wskazanych. ponizej wynika z nastepujstcego
dokumentu;

1)

KRS

2)

CEIDG

3) pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby stosownie
umocowane.***

***nalezy zaznaczyc punkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoby upowaznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym post^powaniu:

imi^ inazwisko

podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy

11. Zobowi^zujemy sif w przypadku wybom naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nale:^ego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadajqcej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej
w
dniu wyznaczonym jako dzieii zawarcia umowy.
12. Oswiadczamy, iz naleiymy/nie naleiymy**** do grupy maJych lub srednich przedsiebiorstw.
**** niepotrzebne skreslic
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fonnulatz oferty

Definigi mahgo oras^ sndniego pi^dsi^biorQi s^awiera ustawa ^ dnia 02.07.2004 r. o swobods^ie ds^ialnosci gospodarcf^
(D^.U.201S.S84j.t.

s(m.).

Zgodnie ^ art. 105 (yt. ustany,

makgo pr^dskbiorc^ uiva^ si^ pn^edsiibiorci, ktory w co najmniejjednym ^ dwoch

ostatnich lat obrotouych:
1) ^airudnial srednioroc^ie mniej ni^50pracownikow oras^

2) osicfgncii rocspy obrot netto t^e spnyda^ towarow, uyrobdw i uslug oras^ operagi finansonych niepn^ekracs^Jciy
riwnowartosci tv t^lotych 10 milionow euro, lub sumy akywow jego bilansu spor^de^nego na koniecjednego ^ ych lat nie
prv^kroceyly rownowartosci w siiotych 10 milionow euro.

Zgodnie ^ art. 106 yt. ustany,

sndniego pr^dsiibiorci uwai(a si^ prs^dskbiorci, ktoty w co najmniejjednym ^ dwoch

ostatnich lat obrotonych:
1) ^atrudnial sndniorocs^nie mniej ni^ 250pracownikow orai{^
2) osicfgncj roc^y obrot netto s^e spr^daiy towarow, nyrobow i uslug ora;(^ operagi finansonych nieprv;ekrac^ji^
rownowartosci w sjotych 50 milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spon^dspnego na koniecjednego ^ tych lat nie
prykroccyly rownowartosci w sjotych 43 milionow euro.

13. Zal^cznikami do mniejszego fotmulatza oferty

nast^puj^ce wypeliiione formulatze, oswiadczenia

otaz dokumenty;
1

fomiularz opis przedmiotu zamowienia,

2
3
4

formularz opis rownowaznosci (jezeli dotyczy),
formularz kalkulacja cenowa,
oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania oraz o spelnianiu warunkow udzialu w
postgpowaniu (art. 25a ust.l pkt 1 pzp),
pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc?(oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis
notarialny)- jezeli dotyczy,
informacja w trybie art. 91 ust.3a pzp,
zobowi^anie innych podmiotow lub podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia — jezeli dotyczy.

5
6
7

14. Nast?puj£tce wypeinione formularze, oswiadczenia oraz dokumenty Wykonawca zlozy na wezwanie:
1) formularz wykaz dostaw,

2) dowody potwierdzaj^ce, ze dostawy wykazane w ww. formularzu zostaly wykonane lub sq, wykonywane
nalezycie,

3) opis - specyfikacja techniczna oferowanych malych urz^dzen wielofunkcyjnych, ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego nrz^dzenia.
4) opis - specyfikacja techniczna oferowanych duiych nrz^dzeh wielofunkcyjnych ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia.
5) opis - specyfikacja techniczna oferowanego kolorowego urz^dzenia wielofunkcyjnego ze wskazaniem
nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia.
6) inne
- jezeli dotyczy
15. Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp Wykonawca zlozy w terminie okreslonym w pkt VI ppkt. 2 SIWZ.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis
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formularz opis przedmiotu zamowienia

1 Przedmiotem zamowienia jest najem i serwis urz^dzen wielofunkcyjnych.
1.1

Na przedmiot zamowienia skladai^ sie:
1.1.1

Najem:

• 20 laserowych, monochromatycznych urz^dzen
wielofunkcyjnych dla malych grup pracowniczych;
•

1 laserowego kolorowego urz^dzenia wielofunkcyjnego dla
malych grup pracowniczych;

• 7 laserowych, monochromatycznych urzqdzeh
wielofunkcyjnych dla duzych grup pracowniczych z terminalem
umozliwiaj^cym podl^czenie i wspolprac? z posiadanym
i uzytkowanym przez Zamawiaj^cego systemem centralnego
wydruku PRINTOSCOPE;

1.2

1.1.2

Serwis najmowanych urz^dzeh.

1.2.1

30232110-8 Drukarki laserowe;

1.2.2

30121100-4 Fotokopiarki;

1.2.3

50313000-2 Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych;

CPV:

2 Zalozenia systemu.

2.1

Zamawiaj^cy uzytkuje oprogramowanie Printoscope (Printoscope Terminal Server
v.2.6.0, Printoscope Cost Control v.6.10.0.0), ktore b^dzie takze zarz^dzalo drukiem na 7
laserowych, wielofunkcyjnych urz^dzeniach dla duzych grup pracowniczych.

2.2 Uzytkownikom zostanie udost?pniona jedna systemowa kolejka wydrukow, wspolna
dla wszystkich urz^dzeh oraz(w miar? potrzeb)lokalne kolejki wydrukow.

2.3 Dla kolejki systemowej zapewniona zostanie poufnosc wydruku (Avydruk b?dzie
oczekiwal na serwerze do czasu zalogowania si? uzytkownika na urzqdzeniu
i uruchomienia drukowania).

2.4

Kolejka systemowa zapewni tzw. „wydruk pod^zaj^cy" - wydruk b?dzie mogl bye

odebrany przez ui^kownika na dowolnym urz^dzeniu podl^czonym do systemu
(z zastrzezeniem formatu wydruku- mz^dzenia A3, A4).

2.5 Co do zasady kolejka systemowa zostanie zainstalowana uzytkoAvnikom jako drukarka
domyslna - wydruk na urz^dzeniu lokalnym b^dz lokalnej kolejce b?dzie mozliwy po
wykonaniu swiadomego wybom przez uzytkownika.

2.6 Kolejki lokalne mog^ zostac zdefmiowane celem skrocenia czasu odebrania wydruku
wmiejscach, w ktorych nie ma zagrozenia przej?cia wydruku przez osoby
nieupowa^one. Wydruk wyslany na tak^ kolejk? b?dzie wydrukowany natychmiast na
urzqdzeniu,z ktorym dana kolejka jest skojarzona.
2.7

System zapewni zliczanie kopii i wydrukow na u^kownika;

2.8 Zamawiaj^cy przeznacza na kazde urz^dzenie po jednym gniazdku sieci enefgetycznej
(230V, 50Hz) oraz jednym przyl^czu sieci logicznej (Ethernet). Kazdemu urz^dzeniu
zostanie przydzielony jeden unikatowy adres IP w sieci Zamawiaj^cego.
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formularz opis przedmiotu zamowienia

3 Specyfikacja urz^dzen.

3.1

Laserowe. monochromatvczne urzadzenia wielofunkcvine dia malvch grup
pracowniczvch formatu A4(20 szt.l:

3.1.1

Parametry ogolne:

a) Technologia: monochromatyczna, laser;
b) Nominalne zasilanie: 230 V 50 Hz;

c) Pobor mocy (maksymalnie): 700 W;

d) Obci^zabiosc miesi^czna (duty cycle): min. 20 000 stron;
e) Poziom halasu wg.ISO 7779 / IS09296:

• drukowanie/kopiowanie <56 dB(A);
• czuwanie <30 dB(A);

f) Obslugiwane nosniki: papier 70-160 g/m^, koperty;
g) Pojemnosc kaset na papier: min. 250 arkuszy przy 80 g/m\ min. 1
kaseta;

h) Obshigiwane formaty papieru (kaseta): min. A4, B5, A5;
i) Obshigiwana gramatura papieru (kaseta): min. 60-120 g/m^;
j) Pojemnosc podajnika r?cznego: min. 50 arkuszy przy 80 g/m^;
k) Obslugiwane formaty papieru (podajnik r^czny): min. A4,B5, A5, A6;

1) Obslugiwana gramatura papieru (podajnik r^czny): min. 70-160 g/m^;
m)Pojemnosc automatycznego dwustronnego podajnika dokumentow: min.
50 arkuszy przy 80 g/m^;
n) Pojemnosc tacy wyjsciowej: min. 150 arkuszy przy 80 g/m^, wydrukiem
do dohi;

o) Pami^c RAM: min. 512 MB;

p) Opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w j?zyku polskim;
q) Przejscie w tryb oszcz?dzania energii po zdefmiowanym przez
administratora systemu czasie bezczynnosci;
r) Zarzqdzanie maszynq przez interfejs web z wykorzystaniem polqczenia
szyfrowanego SSL;
s) Protokol zarzqdzaniaurzqdzeniem: SNMP,SNMPv3;
t) Wymagana mozliwosc wylqczenia innych interfejsdw (poza
sieciowym), w szczegolnosci USB (uniemozliwienie bezposredniego
podlqczenia do komputera);
u) Wymagana moHiwosc zdefiniowania zakresdw adresdw IP, z ktdrych
moHiwe jest zarzqdzanie urzqdzeniem i drukowanie;
v) Interfejs: min. Ethemet 100 Base-TX;

w)Wspierane protokoly sieciowe: min. TCP/IP.
3.1.2

Drukowanie.
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a) Pr^dko^c drukowania ci^glego: min. 30 stron/min,

b) Rozdzielczosc: min. 600x600dpi;
c) Czas uzyskania pierwszego wydruku(ze stanu uspienia): max. 12 s;

d) Mozliwosc druku dwustronnego: modut automatycznego druku
dwustronnego (duplex) min. dla fonnatow A4, B5, A5, gramatura
papieru 60-90 g/m^;

e) J^zyk drukarki: PCL6,Postscripts;
f) Interfejs: min. Ethernet 100 Base-TX;
g) Wspierane protokoiy sieeiowe: min. TCP/IP.
3.1.3

Kopiowanie.

a) Maksymalny rozmiar oryginalu:

A4;

b) Pr^dkosc kopiowania ei^giego: min. 30 stron/min;
e) Rozdzielczosc: niin.600x600dpi;

d) Czas uzyskania pierwszej kopii(ze stanu uspienia): max. 12 s;

e) Mozliwosc kopiowania dwustronnego: automatyczne (automatyezny
odwracaj^ey podajnik
jednoprzebiegowe);

oryginaldw

lub

skanowanie

dwustroime

f) Tryb ekspozycji: automatyezny, r?ezny (min. 5 stopni);
g) Zakres powi?kszeh: 25% - 400%;

h) Predefmiowanepowi^kszenia/pomniejszenia: min. A4/A5, A5/A4;
i) Maksymalnajednorazowa liezba kopii: min. 99;
j) Tryb kopiowania: auto, tekst, foto;
3.1.4

Skanowanie.

a) Rodzaj skanera: skaner kolorowy;
b) Maksymalny rozmiar oryginalu:

A4;

c) Pr^dkosc skanowania ei^glego: min. 30 stron A4/min w trybie czamobialym, 300dpi;

d) Rozdzielczosc maksymalna: min. 600x600dpi pelny kolor;
e) Mozliwosc skanowania dwustroimego: automatyczne (automatyezny
odwraeaj^ey podajnik
jednoprzebiegowe);

oryginalow

lub

skanowanie

dwustronne

f) Funkcje skanowania (minimalnie):
•

skanowanie do e-mail,

•

skanowanie do FTP,

• skanowanie do SMB,

• format pliku wynikowego: PDF(w tym wielostronicowy), JPG;
Faksowanie.

Kompatybilnosc: ITU-T Super G3
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b) Szybkosc modemu: 33,6 kbps,
c) Metody kompresji: JBIG, MMR,MR,MH
d) Odbior do pami^ci

3.2

Laserowe. kolorowe urzadzenie wielofunkcvine dla malvch grup pracowniczvch

formatu A4 Cl szt.k

3.2.1

Parametry ogdine:

a) Technologia: laser, kolor;
b) Nominalne zasilanie: 230 V 50 Hz;

c) Pobor mocy(maksymalnie): 500 W;

d) Obci^zalnosc miesi^czna (duty cycle): min. 10 000 stron;
e) Poziom halasu wg.PN-EN ISO 7779 / IS09296;

• drukowanie/kopiowanie <56 dB(A);
• czuwanie <30 dB(A);

f) Obshigiwane nosniki: papier 70-160 g/m^, koperty;

g) Pojemnosc kaset na papier: min. 250 arkuszy przy 80 g/m^, min. 1
kaseta;

h) Obshxgiwane formaty papieru (kaseta): min. A4, B5, A5;

i) Obslugiwana gramatura papieru (kaseta): min. 70-120 g/m^;
j) Pojemnosc podajnika r^cznego: min. 50 arkuszy przy 80 g/m^;
k) Obshigiwane formaty papieru(podajnik r^czny): min. A4,B5,A5, A6;

1) Obslugiwana gramatura papieru (podajnik r^czny): min. 70-160 g/m^;
m)Pojemnosc automatycznego dwustronnego podajnika dokumentdw: min.
50 arkuszy przy 80 g/m^;

n) Pojemnosc tacy wyjsciowej: min. 150 arkuszy przy 80 g/m^, wydrukiem
do dolu;

o) Pami^c RAM: min. 512 MB;

p) Opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w j?zyku polskim;
q) Przejscie w tryb oszcz^dzania energii po zdefiniowanym przez
administratora systemu czasie bezczynnosci;
r) Zarzqdzanie maszynq przez interfejs web z wykorzystaniem polqczenia
szyfrowanego SSL;
s) Protokol zarzqdzania urzqdzeniem: SNMP,SNMPv3;

t) Wymagana mozliwosc wylqczenia innych interfejsow (poza
sieciowym), w szczegdlnosci USB (uniemozliwienie bezposredniego
podlqczenia do komputera);

u) Wymagana mozliwosc zdefiniowania zakresdw adresow IP, z ktorych
mozliwe jest zarzqdzanie urzqdzeniem i drukowanie;
v) Interfejs: min. Ethemet 100 Base-TX;

Zamowienie nr 14/pn/2017

formularz opis przedmiotu zamowienia

w)Wspierane protokoly sieciowe: min. TCP/IP.

3.2.2

Drukowanie.

a) Pr^dkosc drukowania ci^glego w kolorze i czemi: min. 25 stron/min,
b) Rozdzielczosc: min. 600x600dpi;
c) Czas uzyskania pierwszego wydruku(ze stanu uspienia): max. 12 s;

d) Mozliwosc druku dwustronnego: modul automatycznego druku
dwustronnego (duplex) min. dia formatow A4, B5, AS, gramatura
papieru 70-90 g/m^;
e) J?zyk drukarki: PCL6,Postscripts;

f) Interfejs: min. Ethernet 100 Base-TX;
g) Wspierane protokoly sieciowe: min. TCP/IP.
3.2.3

Kopiowanie.

a) Maksymalny rozmiar oryginalu:

A4;

b) Pr^dkosc kopiowania ci^glego w kolorze i czemi: min. 25 stron/min;
c) Rozdzielczosc: min.600x600dpi;

d) Czas uzyskania pierwszej kopii(ze stanu uspienia): max. 12 s;
e) Mozliwosc kopiowania dwustrormego: automatyczne (automatyczny
odwracaj^cy podajnik oryginalow lub skanowanie dwustronne
jednoprzebiegowe);
f) Tryb ekspozycji: automatyczny, r^czny (min. 5 stopni);
g) Zakres powi^kszen: 25% - 400%;

h) Predefiniowane powi^kszenia/pomniejszenia: min. A4/A5, A5/A4;
i) Maksymalnajednorazowa liczba kopii: min. 99;
j) Tryb kopiowania: auto, tekst, foto;
3.2.4

Skanowanie.

a) Rodzaj skanera: skaner kolorowy;
b) Maksymalny rozmiar oryginalu:

A4;

c) Pr^dkosc skanowania ci^glego: min. 30 stron A4/min w trybie czamobialym, 300dpi;
d) Rozdzielczosc maksymalna: min. 600x600dpi pelny kolor;
e) Mozliwosc skanowania dwustronnego: automatyczne (automatyczny
odwracaj^cy podajnik oryginalow lub skanowanie dwustronne
jednoprzebiegowe);
f) Funkcje skanowania(minimalnie):
•

skanowanie do e-mail,

•

skanowanie do FTP,

•

skanowanie do SMB,
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• format pliku wynikowego: PDF(w tym wielostronicowy), JPG;
3.2.5

Faksowanie.

e) Kompatybilnosc; ITU-T Super G3
f) Szybkosc modemu: 33,6 kbps,
g) Metody kompresji: JBIG, MMR,MR,MH
h) Odbidr do pami^ci
3.3

Laserowe.

monochromatvczne

urzadzenia

wielofunkcvine

dla

dui^ch

grup

pracowniczvch z terminalami do svstemu Printoscope(1 szt.k

3.3.1

Parametry ogolne.

a) Technologia: laserowa, monochromatyczna;
b) Nominalne zasilanie: 230 V,50 Hz;
c) Pob6r mocy(maksymalnie); 1000 W;

d) Obci^alnosc miesi?czna(duty cycle): min. 100 000 stron;
e) Poziom halasu wg.ISO 7779 / 1S09296:
•

drukowanie/kopiowanie <56 dB(A);

•

czuwanie <30 dB(A);

f) Obslugiwane noMki: papier 60- 220 g/m^, koperty;
g) Pojemnosc kaset na papier: min. 2000 arkuszy przy 80 g/m^ min.
3 kasety;

h) Obslugiwane formaty papieru (kaseta): min. A4;
i) Obshigiwana gramatura papieru (kaseta): min. 60-120 g/m^;
j) Pojemnosc podajnika r?cznego: min. 100 arkuszy przy 80 g/m^;

k) Obslugiwane formaty papieru (podajnik r?czny): min. A4;

1) Obslugiwana gramatura papieru (podajnik r^czny): min. 60-200 g/m^;
m)Pojemnosc tacy wyjsciowej: min. 250 arkuszy przy 80 g/m^, wydrukiem
do dolu;

n) Pojemnosc automatycznego dwustronnego podajnika dokumentdw: min.
50 arkuszy przy 80 g/m^
o) Pami^c RAM: min. 1 GB;

p) Panel operatora wyposazony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz
komunikaty na ekranie w j?zyku polskim);
q) Przejscie w tryb oszcz?dzania energii po zdefiniowanym przez
administratora systemu czasie bezczynnosci;
r) Zarzqdzanie maszynq przez interfejs web z wykorzystaniem polqczenia
szyfrowanego SSL;
s) Protokol zarzqdzania urzqdzeniem: SNMP,SNMPv3;

t) Wymagana mozliwosc
sieciowym).

wylqczenia

innych

interfejsow

(poza
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w szczegolnosci USB (imiemozliwienie bezposredniego podl^czenia do
komputera);

u) Wymagana mozliwosc zdefiniowania zakresow adresow IP, z ktorych
mozliwe jest zarz^dzanie urz^dzeniem i drukowanie;

v) Urzqdzenia maj^ bye wolnostoj^ce, na kolkach, umozliwiaj^ce
swobodne przemieszczenie urz^dzenia (kolka z blokad^). Pulpit na
wysokosci 105 cm (+/-10 cm).
3.3.2

Terminal Printoscope.

a) Rodzaj terminala: wbudowany (zintegrowany z oprogramowaniem
urzqdzenia);

b) Typ terminala: Printoscope;

c) Czytnik kart zblizeniowych: zgodny ze standardem Mifare (do kart
Mifare Clasic 4K), zlokalizowany wewn^trz obudowy urz^dzenia,
miejsce przylozenia karty do urz^dzenia oznaczone odpowiedniq
naklejk^;

d) Urz^dzenie ma zapewnic pewny odczyt karty przy odleglosci 2 cm od
obudowy urz^dzenia lub mniejszej;
e) Odczyt karty sygnalizowany dzwi?kiem;
f) Funkcje terminala:

• identyfikacjauzytkownika;
• odblokowanie maszyny;

• programowanie kart zblizeniowych (wczytywanie numeru karty do PTS

realizowane przez u^kownika po dokonaniu autoryzacji dostarczonym
PlN-kodem);

• zwolnienie wydrukow na z^danie (wszystkich wyslanych prac);
• obsluga funkcji „wydruku pod^zaj^cego". Uzytkownicy musz^ miec
mozliwosc odbierania wydruku na dowolnym urz^dzeniu
wielofunkcyjnym, ktore wchodzi w sklad wczesniej zdefiniowanej
grupy, do ktorej wydruk zostal wczesniej wyslany;
• zliczanie kopii na uzytkownika;
• zliczanie skanow na uzytkownika;

g) odczyt karty ma powodowac odblokowanie maszyny(w tym wyjscie ze
stanu uspienia) i uruchomienie wewn?trznej aplikacji pozwalaj^cej na
korzystanie z funkcji kopiowania, skanowania lub wydruku wlasnych
dokumentow czekaj^cych w kolejce;

h) wszelkie koszty zwi^ane z zakupem wymaganych licencji terminala
Printoscope i pracami zwiqzanymi z integracj^ dostarczonych urz^dzeh
z systemem Printoscope Zamawiaj^cego obci^zaj^ Wykonawc?.
3.3.3

Drukowanie.

a) Pr^dkosc drukowania ci^glego: min. 30 stron A4/min.;

b) Rozdzielczosc: min. 600x600dpi;
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c) Czas uzyskania pierwszego wydruku(ze stanu uspienia): max.9 s;

d) Mozliwosc druku dwustroimego: modui automatycznego druku
dwustronnego (duplex) min. dla formatow A4-A5, gramatura papieru
60-120 g/m^;

e) Funkcjonalnosc

umozliwiaj^ca

drukowania

dokumentow

z

wykorzystaniem papieru o rdmych parametrach w jednym ci^gu
drukowania np.;

-druk jednostronny wielokartkowy- pierwsza strona drukowana na
papierze firmowym pozostale strony na papierze zwyklym,

-druk dwustronny wielokartkowy- pierwsze dwie strony drukowane na
papierze firmowym pozostale strony na papierze zwyklym;
f) J^zyk drukarki: min. PCL6,Postscripts;
g) Interfejs: min. Ethernet 100 Base-TX;

h) Wspierane protokoly sieciowe: min. TCP/IP.
3.3.4

Kopiowanie.

a) Maksymalny rozmiar oryginalu:

min. A4;

b) Pr?dkosc kopiowania ci^glego: min. 30 stron A4/min.;
c) Rozdzielczosc: min.600x600dpi;

d) Czas uzyskania pierwszej kopii(ze stanu uspienia): max.9 s;

e) Mozliwosc kopiowania dwustronnego: automatyczne (automatyczny
odwracaj^cy podajnik
jednoprzebiegowe);

oryginaldw

lub

skanowanie

dwustroime

f) Tryb ekspozycji: automatyczny, r?czny(min. 5 stopni);
g) Zakres powi^kszen: 25% - 400%;

b) Predefmiowme powi^kszenia/pomniejszenia: A4/A5, A5/A4;
i) Maksymalnajednorazowa liczba kopii: min. 999;
j) Tryb kopiowania: auto, tekst, foto;
3.3.5

Skanowanie.

a) Rodzaj skanera: skaner kolorowy;
b) Maksymalny rozmiar oryginalu:

min. A4;

c) Pr^dkosc skanowania ci^glego: min. 30 stron A4/min w trybie kolor,
300dpi;

d) Rozdzielczosc maksymalna: min. 600x600dpi pelny kolor;
e) Mozliwosc skanowania dwustronnego: automatyczne (automatyczny
odwracaj^cy podajnik
jednoprzebiegowe);

oryginalow

f) Funkcje skanowania(minimalnie):
•

skanowanie do e-mail,

•

skanowanie do FTP,

lub

skanowanie

dwustronne
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skanowanie do SMB,

format pliku wynikowego: PDF (jedno i wielostronicowy),IPG;

3.4 Dostarczone urz^dzenia musz^ bye - w zakresie oferowanych funkcjonalnosci wspierane przez jeden wspolny sterownik zgodny ze specyfikacj^ PCL6 lub Postscripts,
umozliwiaj^cy formatowanie i wysylanie wydruku bez znajomosci urz^dzenia
docelowego (z punktu widzenia uzytkownika widoczna jest tylko kolejka wydrukow na
serwerze, wybor drukarki jest realizewany dopiero poprzez zidentyfikowEinie si? przy niej
kart4 lub PIN-kodem). Sterownik musi bye w j?zyku polskim,jedna i ta sama wersja musi
obsbigiwac wykorzystywane przez Zamawiaj^eego systemy operaeyjne firmy Microsoft
(Windows Server 2003/2008/2008R2/2012 32/64 bit oraz Windows XP/Vista/7/8/10

32/64 bit). Wymagane jest, aby sterownik byl eertyfikowany przez firm? Microsoft.
3.5 Wykonawca oswiadcza, ze zostal poinformowany o wykorzystywanym obecnie przez
Zamawiaj^cego oprogramowaniu do zarz^dzania wydrukami i kopiami Printoscope
(Printoscope Terminal Server v.2.6.0, Printoscope Cost Control v.6.10.0.0) i oswiadcza,
ze program ten jest mu znany i w pelni wspolpracuje z urz^dzeniami najmowanymi na
podstawie niniejszej umowy. Wszelkie koszty zwi^zane z zakupem wymaganych licencji
terminala Printoscope i pracami zwi^zanymi z integracjq^ dostarczonych urz^dzen
z systemem Printoscope Zamawiaj^cego obci^zaj^ Wykonawc?.

4 Serwis urz^dzen.

4.1

Zamawiaj^cy wymaga obj?cia urzqdzen w okresie trwania umowy opiek^ serwisowomaterialow^. Rozpocz?cie opieki serwisowo-materialowej w danej lokalizacji rozpoczyna
si? z dniem nast?puj4cym po dniu podpisania protokolu odbioru.

4.2 Obsluga serwisowo-materialowa obejmuje co najmniej: czynnosci niezb?dne do
prawidlowego i ci^gtego funkcjonowania urz^dzenia, przegl^dy, regulacje, naprawy,
wymian? uszkodzonych cz?sci i podzespolow,

4.3 Wykonawca zapewni dostaw? tonerow oraz innych materialow eksploatacyjnych
wilosci wynikaj^cej z rzeczywistego miesi?cznego nakladu kopii oraz wydrukow.
Dostawa b?dzie nast?powac na podstawie zgloszen Zamawiaj^cego w ci^gu 8 godzin
roboczych od przekazania zgloszenia.

4.4 Odbior przez Wykonawc? zuzytych pojemnikow po materialach eksploatacyjnych
i zu^ych cz?sci zamieimych bezposrednio po zainstalowaniu nowych oraz dokonywanie
ich utylizacji nastqpi zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.
4.5 Opieka serwisowo-materialowa urz^dzen wykonywana b?dzie w godzinach pracy
Zamawiaj^cego.
5 Instalacja i uruchomienie urz^dzen.

5.1 Zamavfiaj^cy zapewni swobodnie dost?pne miejsce ustawienia urz^dzeh,
z pojedynczym przyl^czem energetycznym (230 V,50 Hz)oraz pojedynczym przyl^czem
sieci Ethernet(RJ-45)i przydzieli po jednym adresie IP na urz^dzenie.
5.2

Instalacja i uruchomienie urz^dzeh w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajqcego

obejmuje:

a) podl^czenie urzqdzeh do sieci elektrycznej i logicznej;
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b) instalacj? wszystkich materialow eksploatacyjnych (z wyj^tkiem
papieru) niezb?dnych do prawidlowej pracy urz^dzen,
c) zaprogramowanie
ze specyfikacj^,

poszczegolnych

funkcji

urz^dzen

zgodnie

d) konfiguracj? larz^dzen przeznaczonych dla duzych grup pracowniczych
z oprogramowaniem zarz^dzaj^co-monitoruj^cym PRINTOSCOPE
(konfiguracja terminala Printoscope),
e) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiaj^cego osob, w szczegolnosci
wzakresie obshigi urz^dzen, ktor^ zgodnie zinstrukcj^ obshigi
Zamawiaj^cy moze wykonywac samodzielnie, w tym usuwanie zaci^c
papieru, uzupelnianie kaset na papier itp.
f) przekazanie Zamawiaj^cemu w formie papierowej i elektronicznej
dokumentaeji, sporz^dzonej wj?zykupolskim,zawieraj^eej:
•

wykaz urzqdzen na dzien zakonczenia uruchomienia z podaniem
lokalizacji, numerow seryjnych urz^dzen i stanow poez^tkowych
licznikow;

•

instrukcje obshigi urz^dzen.

Za Stan teehniczny urz^dzen oddanych w najem odpowiada Wykonawca. To na nim
spoczywa obowi^zek podejmowania wszelkieh ezynnosci niezb?dnych do zapewnienia
prawidlowego funkejonowania urz^dzen. Wykonawca dokonuje przegl^dow, regulacji oraz
napraw. Wymienia uszkodzone ez^sci i podzespoiy. W trakeie realizaeji zamowienia
dostareza takze tonery oraz irme materialy eksploataeyjne w ilosei wynikaj^eej
z rzeczywistego miesi^eznego nakladu kopii oraz wydrukow.

Dostawa o ktorej mowa powyzej b^dzie realizowana przez Wykonawc? w ci^gu 8 godzin
roboczych, licz^e od momentu przekazania zgloszenia przez Zamawiaj^cego. Pojemniki
po zu^yeh materialaeh eksploatacyjnych i zu^ych ez^sciach zamiennych, Wykonawca
odbiera bezposrednio po zainstalowaniu nowyeh oraz dokonuje ieh utylizaeji zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami. Wszelkie praee zapewniaj^ce poprawne dzialanie urzqdzen

b?d4 wykonywane w godzinach pracy Zamawiaj^cego. Przedmiot najmu b?dzie
ubezpieczony od wszelkieh ryzyk.

Wykaz lokalizacji Zamawiaj^cego, w ktorych utz^dzenia b?d^ uzytkowane.
1. Wielofunkcyjne urz^dzenia ptzeznaczone dla malych grup pracowniczych w ilosci 20 szt.
SOU w Cieszynie, ul. Bobrecka 27

1 szt.

SOU w D^browie Gdmiczej, ul. D^browskiego 9A*

1 szt.

*w trakeie realizaeji umowy planowana jest zmiana lokalizaeji na; SOU w D^browie Gbmiezej, ul. SkibiAskiego 1
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SOU w Myszkowie, ul. Kosciuszki 26

1 szt.

SOU w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A

1 szt.

SOU w Tychach, ul Grota-Roweckiego 42

1 szt.

SOU w Zawierciu, ul. Towarowa 22

1 szt.

SOU w Zywcu, ul. Dworcowa 23

1 szt.

Delegatura SOW NFZ w Bielsku-Bialej, ul. Karpacka 24

4 szt.

Delegatura SOW NFZ w Cz^stochowie, ul. Czartoryskiego 28

2 szt.

Delegatura SOW NFZ w Rybniku, ul. 3 Maja 29

3 szt.

Delegatura Piekary Sl^skie, ul. KoSciuszki 22**

1 szt.

**lokalizacja docelowa; w dniu zawarcia umowy Zamawiaj^cy poinformuje o lokalizacji urz^dzenia. W przypadku, gdy
zamawiaj^cy wskaZe Piekary Sl^skie, b^dzie to lokalizacja docelowa; je^li natomiast wskaze Katowice, ul. Kossutha 13,
wdwezas na zgloszon^ przez Zamawiajqcego w trakcie realizacji umowy potrzeb? zmiany lokalizacji, Wykonawca dokona
stosownego przemieszczenia urz^dzenia do Piekar Slqskich zgodnie z § 1 ust. 6 umowy.

SOW NFZ w Katowicach, ul Kossutha 13

3 szt.

2. Kolorowe urz^dzenie wielofunkcyjne dla malych grup pracowuiczych formatu A4

1 szt.

SOW NFZ w Katowicach, ul Kossutha 13

1 szt.

3. Wielofunkcyjne urz^dzenia przeznaczone dla du^ch grup pracowuiczych w ilo^ci 7 szt.

SOW NFZ w Katowicach, ul Kossutha 13

7 szt.

Imi^ i nazwisko upettiomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis
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OPIS ROWNOWAZNOSCI

Zamamajciiy dopuss^c^ spoferoivanie pr^edmiotu t^mdwienia ^odnego ^ nomci standardem alho certyfikatem
rownowa^jm do normy, standardu alho certyfikatu wskat(anego w formulary opis prvpdmiotu spmowienia, w
nastipujciych prsypadkach:

Poziom hatasu wg. ISO 7779 / 1509296: drukowanie/kopiowanie <56 dB(A), czuwanie <30 dB(A) pkt 3.1 lit. e pkt 3.2 lit. e, pkt. 3.3 lit e formuiarza opis przedmiotu zamowienia.

W prsgpadkn t^oferowania najmu ur^pds^n o glosnosci miervpnej s^odnie ^ nomci alho normami rownowai^nymi do
wskasipnych powy^, Wykonawca ohowins^nyjest podac wfomular;^ opis rownowasposci
alho norm rownowa^nych do wskas^anejpr^et^ Zamawiajcicego.

normy rownowai^ej

ISlienypelnienie hqdd^ nies^lcicspnie niniejss^go formuiarza do oferty ozpaczp, iz Wykonawca oferuje przedmiot
zamowienia zgodny z opisem zawartym wformularzu opisprzedmiotu zamowienia.

Jezeli Wykonawca wypelni ipo^iszg tylkoformularz
przedmiotu zamowienia, h^defe to stanowilo oswiadczenie woli
Wykonawyjednozpaczpe z zpmiarem zpoferowania przedmiotu zamowienia zgodnego z opisem zawartym wformularzu
opisprzedmiotu zamowienia (tj. hez skorsystania z mosjiwosci uiydaprzedmiotu zamowienia rdwnowaiyiego).
Oswiadczamy,ii oferujemy urz^dzenie/urz^dzenia
(nalezy wpisac, ktorego z utz^dzen dotyczy notma townowazna - pkt. 3.1,3.2 lub 3.3 fotmulatza
opis przedmiotu zamowienia)

speiniaj^ce wymaganie dot. poziomu halasu wg normy rownowaznej do normy ISO 7779 / IS09296:
drukowanie/kopiowanie <56 dB(A), czuwanie <30 dB(A) o nazwie
(nalezy podac nazw§ normy rownowainej)

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy rownowaznosci zastosowanej normy rownowaznej,
sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 5 SIWZ:

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Nr zamowienia: ll/pn/2017

Formularz kalkulacja cenowa
1. Oplata z tytulu najmu urz^dzen:
Lp.

A

B

c

D

E

F

Urzqdzenie

Cena za

iio^e

WartoSd netto

Warto^d 23%

Wartoid brutto

najem w

urzqdzen

w zl/24 m-cy
(iloczyn B x C x
24)

podatku VAT w zl
(obliczona od
warto^ci D)

w zl/ 24 m-cy
(suma D + £)

okresie 1

miesiqca
netto

wzl
za 1

urzadzenie

1

Male

20

urz^dzenia
wielofunkcyjne
2

Male kolorowe

1

urzqdzenie
wielofunkcyjne
3

Duze

7

urzqdzenia
wielofunkcyjne
RAZEM:

2. Oplata za wykonane kopie dla urz^dzen czarno-bialych
Lp.

A

B

C

D

E

F

Urz^dzenie

Cena netto

Zamawiana ilo^6

Warto^d netto

WartoSd23%

WartoSd brutto

wzl

pakietdw po 100
kopii

w zl/24 m-cy
(iloczyn B x C)

podatku VAT w zl
(obliczona od
wartoici D)

w zl/24 m-cy
(suma D + E)

za 100

kopii

1

Male

4 800

urz^dzenia
wielofunkcyjne
2

Duze

13 440

urz^dzenia
wielofunkcyjne
RAZEM:

0

3. Oplata za wykonane kopie dla urz^dzenia kolorowego

Lp.

A

B

c

D

E

F

G

H

Urz^dzenie

Cena netto

Zamawiana

Cena netto

Zamawiana

Warto^6 netto

Warto^a 23%

Warto^a brutto

w zl/24 m-cy
(suma iloczynbw
(BxC)+
(DxE)

podatku VAT

w zV 24 m-cy
(suma F + G)

wzl

ilo^6

wzl

za 100

pakietOw
po 100
kopii cz-b

za 100

iIoS6 pakietbw
po 100 kopii

kopii kolor

kolor

kopii cz-b

1

Male kolorowe

84

wzl

(obliczona od
wartoSci F)

156

urz^dzenie
wielofunkcyjne
RAZEM:

Dla obliczenia ceny oferty brutto nalezy przyj^c sum? wartosci brutto z pozycji Razem:

- kolumna F z pkt. 1 (oplata z tytuha najmu urz^dzen),
- kolumna F pkt. 2(oplata za wykonane kopie dla urz^dzen ezamo-bialyeh)
- oraz kolumna H z pkt. 3(oplata za wykonane kopie dla urzqdzenia kolorowego).

Cena brutto oferty wynosi:

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

formtdatz wykaz dostaw

Nr zamowienia 14/pn/2017

WYKAZDOSTAW

WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

Lp.

Przedmiot

Wartosc

(brutto w zlotych)

Data wykonania

Podmiot,

na rzecz ktorego dostawa
zostala wykonana lub jest
wykonywana
- nalezy podacfirm^ lub
nazw?

1

2

3

UWAGA! Wvvelniaiac formularz Wvkonawca winien uwzslednic wvmosi okreslone w SIWZ

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data <

podpis

Nr zarnowienia; 14/pn/2017"

wzotumowy

UMOWANr

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim NFZ,
w imieniu ktorego dziala:

—

Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdtowia

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

z siedzibq^w

, wpisanym do

pod numerem

,

w imieniu ktorego dziala:
-

,zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nastepuj^cej:

§1

Ptzedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest najem 28 szt. urz^dzeh wielofunkcyjnych, niezb^dnych m.in.
do realizacji procesow drukowania, kopiowania i skanowania:

1) 20 laserowych, monochromatycznych urz^dzeh wielofunkcyjnych dla malych grup
pracowniczych - producent

,model

2) 1 laserowe kolorowe urz^dzenie wielofunkcyjne dla malych grup pracowniczych — producent
,model

3) 7 laserowych, monochromatycznych urz^dzeh wielofunkcyjnych dla duzych grup
pracowniczych z terminalem umozliwiajq.cym podl^czenie iwspolprac? z posiadanym
i uzytkowanym przez Zamawiaj^cego systemem centralnego wydruku PRBSfTOSCOPE —
producent

, model

Parametry techniczne urz^dzen zostaly okreslone w zal^czniku nr 1 — opis przedmiotu umowy.

2. Za Stan techniczny urz^dzeh oddanych w najem odpowiada Wykonawca. To na nim spoczywa
obowi^zek podejmowania wszelkich cZ3mnosci niezb^dnych do zapewnienia prawidlowego
funkcjonowania urz^dzen przez caly okres obowi^zywania niniejszej umowy.
3. Maksymalna Hose kopH dowolnego formatu, jaka moze zostac wykonana na urzq,dzeniach
w okresie 24 miesigcy trwania umowy wynosi:

a) w przypadku 20 wielofunkcyjnych urz^dzeh dla malych grup pracowniczych - l^cznia
ilosc kopii formatu A4 wyniesie nie wi^cej niz 480 000 (4 800 pakietow po 100 stron
w kazdym).
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b) w przypadku 7 ■wielofunkcyjnych urz^dzen dla duzych grup pracowniczych — t^cznia ilosc
kopii formatu A4 wyniesie nie wigcej niz 1 344 000 (13 440 pakietow po 100 stron
w kazdym).

c) w przypadku jednego kolorowego urz^dzenia wielofunkcyjnego — l^cznia ilosc kopii
czamo-biaiych wyniesie nie wi^cej niz 8 400 (84 pakiety po 100 stron w kazdym), oraz
kopii kolorowych wyniesie nie wi?cej niz 15 600 (156 pakiety po 100 stron w kazdym).

3a. W okresie reaUzacji umowy, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do zwi^kszenia ilosci kopii
do wykonania na dowolnych z najmowanych urz^dzen. Wykorzystanie dodatkowej ilosci kopii
bgdzie fakultatywne i b^dzie zalezalo od biez^cych potrzeb Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy
poinformuje Wykonawc? o zamiarze zwi^kszenia ilosc kopii na adres e-mail wskazany w § 9 ust.2.
Zwi^kszenie ilosci kopii nast^i w drodze pisemnego aneksu do umowy. Zwi^kszenie moze
nast^ic jednorazowo oraz o ilosci, ktore uwzgl^dniajqc ceny jednostkowe wskazane zal^czniku
nr 1 do umowy spowoduj^ wzrost wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 o kwot? nie
wyzszq, niz 5 653,08 zl brutto.

4. Przy wydrukach przyjmuje si?, ze strona w formacie mniejszym lub rownym A4 liczona jest jako
jedna strona, natomiast w formacie wi?kszym jako dwie strony. Wydruk kartki w trybie druku

dwustronnego b?dzie liczony jako dwie strony uzytego formatu. Po osiqgni?ciu 95% wykonania
ilosci kopii wskazanych w ust. 3, Zamawiaj^cy poinformuje Wykonawc? pisemnie
o zakonczeniu reaHzacji umowy w okreslonym zakresie. Otrzymanie przez Wykonawc? ww.

informacji spowoduje z zastrzezeniem ust.3a, iz umowa wygasa — stosownie do zakresu informacji
— odpowiednio w zakresie wskazanym w ust. 3 pod lit. a, b lub lit. c.

5. Urz^dzenia zostan^ zainstalowane w obiektach S%kiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Katowicach, a ich lokalizacje wskazane zostaly w zal^czniku nr 1
do niniejszej umowy.

6. Strony umowy przewidujq^ mozliwosc zmiany lokaUzacji danego urz^dzenia z waznej przyczjmy.
Zmiana lokalizacji oraz uruchomienie urz^dzenia w nowej lokalizacji nast^i niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ci^gu 7 dni od zgloszenia takiej potrzeby przez jedn% z osob, o ktorych
mowa w § 9 ust.l. Zmiana lokalizacji kazdorazowo zostanie przeprowadzona przez Wykonawc?
bez dodatkowych oplat tj. w ramach wynagrodzenia brutto niniejszej umowy. Szacowana ilosc
urz^dzen, ktore zmieni^ lokalizacj? w trakcie realizacji umowy: 6 w ramach tego samego miasta
oraz 2 w przypadku koniecznosci uruchomienia urz^dzenia w innym miescie. Podana Hose jest

ilosci^ szacunkowq^. Faktyczna Hose urzq,dzen, ktore b?dq, wymagaly zmiany lokalizacji moze bye
inna — w takim przypadku Wykonawca nie b?dzie zglaszai w stosunku do Zamawiaj^cego
zadnych roszczen. Maksymalna ilosc urz^dzen, ktore zmieniq^lokalizacj? nie przekroczy jednak 15.
Ograniczenie to nie dotyczy zmiany lokalizacji na inne pomieszczenie w ramach jednego obiekm.
Kazda zmiana lokalizacji zostanie potwierdzona stosownym protokolem odbioru, ktory zostanie
podpisany przez osoby wskazane w § 9 ust. 1 oraz 2.
2

!
'e
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7. Zamawiaj^cy posiada oprogramowanie Printoscope (Printoscope Terminal Server v.2.6.0,

Printoscope Cost Control v.6.10.0.0), ktore b^dzie zarz^dzalo drukiem na 7 najmowanych
urz^dzeniach dla duzych grup pracowniczych. Wykonawca oswiadcza, ze zostai poinformowany
o wykorzystywanym obecnie przez Zamawiaj^cego w/w oprogramowaniu zarz^dzaj^cym
wydrukami i kopiami — PRINTOSCOPE ,i oswiadcza, ze program ten jest mu znany i w pelni
wspolpracuje z urz^dzeniami najmowanymi na podstawie niniejszej umowy. Wszelkie koszty
zwi^zane z zakupem wymaganych licencji terminala Printoscope i pracami zwi^zanymi z integracj%

dostarczonych urz^dzen z systemem Printoscope Zamawiaj^cego obciqzajq, Wykonawc?.
W przypadku, gdyby konieczne bylo udzielenie Zamawiaj^cemu praw autorskich maj^tkowych,
zostaj^ one udzielone na okres realizacji niniejszej umowy.

8. Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?,
na jego pisemny wniosek, innego modelu sprzgtu tego samego producenta niz model wskazany
w umowie, pod warunkiem l^cznego spelnienia ponizszych przeslanek:

-inny model sprz^tu tego samego producenta bgdzie spelnial wymogi opisane w zamowieniu nr
14/pn/2017, tj. nie b^dzie gorszy od modelu wskazanego w umowie;
- cena za inny model sprz^tu nie b^dzie wyzsza od ceny za model wskazany w umowie;
-Wykonawca przediozy Zamawiajq,cemu pisemne oswiadczenie potwierdzaj^ce, iz model sprz^tu
wskazany w umowie nie jest mozKwy do dostarczenia przez Wykonawc?.
9. Wykonawca powierza cz^sc zamowienia wskazanq^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu

nr 14/pn/2017, tj

/ nie powierza wykonania zamowienia podwykonawcom (sppis

^pstanie uw^^l^dmony w umowie stosownie do deklaragi wformulary oferty).
§2

Terminy i miejsce realizacji umowy

1.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi urz^dzenia w ciqgu 30 dni od daty zawarcia umowy.
Uruchomienie kazdego z urz^dzen zostanie potwierdzone protokolem uruchomienia.

2.

Urzq^dzenia b?dq. przedmiotem najmu przez 24 miesiq,ce licz^c od dnia podpisania ostatniego
z protokolow uruchomienia.

3.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci niezb^dne do udost?pnienia Zamawiaj^cemu
prawidlowo fiinkcjonuj^cych urz^dzeh, w szczegolnosci:
a) dostarczenie, rozladunek, montaz,instalacj? i uruchomienie urz^dzeh;

b) dostaw? sterownika zgodnego z wykorzystywanymi w ramach posiadanego oprogramowania
jgzykami PCL6 lub Postscripts, umozUwiaj^cego formatowanie i wysylanie wydruku bez
znajomosci urzq^dzenia docelowego. Sterownik musi bye w j^zyku polskim, jedna i ta sama

wersja musi obslugiwac wykorzystywane przez Zamawiaj^cego systemy operacyjne firmy
Microsoft. Instalacja sterownika na stacjach roboczych jest obowi^zkiem Zamawiaj^cego.

4.

Dostawa kazdego z urz^dzeh zostanie potwierdzona protokolem odbioru.

5.

Uruchomienie urz^dzeh obejmuje:
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1) uruchomienie urz^dzen w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiaj^cego, w tym:
podi^czenie urz^dzen do sieci elektrycznej i logicznej, instalacj? wszystkich matetiaiow
eksploatacyjnych (za wyj^tkiem papieru) niezb^dnych do prawidiowej pracy urz^dzen;
2) rozruch probny i wydruki probne;

3) przeszkolenie pracownikow w zakresie obslugi utz^dzen, ktor^ — zgodnie z instrukcj^
obsiugi virz^dzenia - Zamawiaj^qr moze wykonywac samodzielnie, w tym usuwanie
zaci^c papieru, uzupelnianie kaset na papier itp.;

4) przekazanie Zamawiaj^cemu w formie papierowej dokumentacji, sporz^dzonej
w j^zyku polskim, zawieraj^cej w szczegolnosci: wykaz urz^dzen na dzien zakonczenia

uruchomienia z podaniem lokalizacji, dat? zakupu i wartosc pocz^tkow^ urz^dzen,
numery seryjne urz^dzen, stany pocz^tkowe licznikow oraz instrukcje obsiugi urzq,dzen.

6.

Po zakonczeniu dostawy i uruchomieniu urzq,dzen, Wykonawca zglosi urz^dzenia do testowania.
Celem testu jest ocena funkcjonowania dostarczonych urz^dzen zarowno pod wzgl^dem
fiinkcjonalnosci jak i wspolpracy z posiadanym przez Zamawiaj^cego systemem PRINTOSCOPE.

Zamawiaj^cy b^dzie miai 7 dni na przeprowadzanie testow. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z umow^ w szczegolnosci z zai^cznikiem nr 1 do umowy Wykonawca b^dzie miai 14
dm na jej usuni^cie. Pozytywna ocena funkcjonowania urz^dzen zostanie potwierdzona protokolem
uruchomienia.

7.

Oplata za najem urz^dzen oraz oplata za wykonane kopie b^d^ naliczane od momentu podpisania
ostatniego protokolu uruchomienia.

8.

Niebezpieczehstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczanego przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiaj^cego w momencie podpisania protokolu odbioru.

9.

Dokumentem potwierdzaj^cym prawidlowosc realizacji umowy w danym miesi^cu kalendarzowym
b^dzie protokol miesi^czny. Musi on zawierac wykaz najmowanych urz^dzen wraz z wartosciami
licznikow na pocz^tku i koncu okresu rozliczeniowego oraz ich roznic?.

10.

Obowi^zek sporz^dzania protokoiow spoczywa na Wykonawcy.

11. Zamawiaj^cy zapewm swobodnie dost^pne miejsce ustawienia urz^dzeh z pojedynczym przyl^czem
energetycznym (230 V, 50 Hz) i pojedynczym przyl^czem sieci Ethernet, a takze przydzieH
po jednym stalym adresie IP na urz^dzenie.

12. Wszelkie nieprawidlowosci w dzialaniu ktoregokolwiek z urz^dzeh bgd^ zglaszane przez
Zamawiaj^cego maHowo na adres e-mail Wykonawcy:

(przez przekazanie zgloszenia nalezy rozumiec jego wplyw na konto poczty elektronicznej
Wykonawcy). Wykonawca zobowi^zuje si^ reagowac na zgloszenie (przyst^ic do usunigcia
nieprawidlowosci) w ci^u 4 godzin roboczych hcz^c od chwili przekazania przez
Zamawiaj^cego zgloszenia za posrednictwem poczty e-mail.

13. Wykonawca zobowi^zuje si? usun^c nieprawidlowosc w dzialaniu urzq,dzenia w ci^u 8 godzin
roboczych licz^,c od chwih przyst^ienia. Pod poj^ciem usuni^cie nieprawidlowosci rozumie si?
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dokonanie czynnosci (naprawa, dostarczenie i wymiana cz^sci zamiennych lub eksploatacyjnych)
przywracaj^cych sprawnosc operacyjn^ danego urz^dzenia.

14. W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywal,iz czas usuni^cia nieprawidlowosci w dzialaniu danego
utz^dzenia przekroczy 8 godzin roboczych licz^c od chwilt przyst^ienia, obowi^zany jest
niezwiocznie poinfotmowac o niniejszym Zamawiaj^cego (pisemnie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail:
)z podaniem przyczyny wydluzenia terminu
oraz okresleniem faktycznego terminu zakonczenia czynnosci przywracajq,cych danemu urz^dzeniu
sprawnosc operacyjn^.

15. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 14, Wykonawca obowi^zany jest
dostarczyc na swoj koszt, do czasu usunigcia nieprawidlowosci, urz^dzenie zast^pcze
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w stosunku do urz^dzenia naprawianego.
Urz^dzenie zast^pcze musi bye kompatybilne z systemem zarz^dzania wydrukami i uz)nkowanym
sterownikiem. Urz^dzenie zast^pcze zostanie zainstalowane przez Wykonawc? i skonfigurowane
identycznie jak urz^dzenie, ktore ulegio awarii, w takim terminie by l^czny przestoj urzjtdzenia nie
przekroczyl 16 godzin roboczych Kcz^c od dnia przeslania Zamawiaj^cemu informacji w trybie
§2 ust.14 o wydluzeniu terminu naprawy.

16. W przypadku wyst^ienia nieprawidlowosci w pracy systemu zarz^dzania wydrukami
spowodowanych sterownikami dostarczonymi przez Wykonawc?,jest on zobowi^zany do usuni^cia
nieprawidlowosci w pracy sterownikdw w terminie do 7 dni.

17. Pod poj^ciem „godziny robocze" Strony rozumiej^, czas pomi^dzy godz. 8.00 a godz. 16.00 (czas
pracy Zamawiaj^cego) w dniach od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem dni ustawowo wobiych
od pracy.

18.

Miejscem realizacji umowy przez Wykonawc? sq. wszystkie miejsca, w ktdrych znajduj^ si?
urzq^dzenia opisane w zal^czniku nr 1 do niniejszej umowy.

§3

Obowit^zld Wykonawcy i Zamawiaji^cego
1.

Do obowi^zkdw Zamawiajq^cego nalezy:

1) przekazywanie odczytdw Ucznikdw ilosci kopii/wydruk6w w ostatnim dniu roboczym
danego miesi^ca kalendarzowego wedlug stanu na ten dzien;
2) eksploatowanie urz^dzen zgodnie z instrukcj^, obslugi i zaleceniami Wykonawcy;
3) korzystanie wyl^cznie z materialdw eksploatacyjnych (z wyjq,tkiem papieru)
dostarczonych przez Wykonawcy;

4) udost^pnianie urz^dzeh do przeglq,d6w lub napraw w godzinach pracy Zamawiajq,cego;
5) zglaszanie Wykonawcy wszelkich uszkodzen urz^dzeh oraz przekazywanie informacji
serwisowych pojawiaj^cych si? na panelach sterowania urz^dzen za posrednictwem faksu
lub poczty elektronicznej;
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6) uzupeinianie w urz^dzeniach we wiasnym zakresie papieru niezb?dnego do wykonywania
kopii/wydrukow,

2. Do obowi^zkow Wykonawcy po uruchomieniu kazdego z urz^dzen nalezy:
1) realizacja umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiaj^cego,
2) ubezpieczenie wszystkich urz^dzen oddanych w najem od wszelkich ryzyk,
3) realizowanie umowy zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami ppoz., bhp,z zasadami wiedzy
technicznej, normami technicznymi gwarantuj^cymi wysok^ jakosc oraz poniesienie
pelnej odpowiedzialnosd w przypadku nieprzestrzegania tych przepisow;
4) biez^ce

dokonywanie

niezb^dnych

uzgodnien

technicznych

z

pracownikami

Zamawiaj^cego celem nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
5) dostarczanie tonerow (i odbior pustych opakowan po tonerach) oraz dokonywanie ich
utylizacji zgodnie z obowi^zuj^cjmii przepisami, Dostawa tonerow b^dzie realizowana
w dqgu 8 godzin roboczych od momenta przekazania zgloszenia przez Zamawiaj^cego
na podany adres e-mail
6) w przypadku braku mozliwosd przywrocenia urz^dzenia do peinej funkcjonalnosci
w terminie okredonym w §2 ust. 14, Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc na czas
naprawy urz^dzenie zast^pcze o parametrach nie gorszych niz urz^dzenie, ktore uleglo
awarii;

7) utrzymanie urz^dzen w nalezytym stanie technicznym, podejmowanie wszelkich
czynnosci niezb?dnych do prawidlowego i ci^lego funkcjonowania: przegl^dy,
czyszczenie z zewn^trz iwewn^trz, regulacje, wymian? uszkodzonych

cz^sd

i podzespolow; usluga winna bye wykonywana wgodzinach pracy Zamawiaj^cego;
przerwa w korzystaniu z danego urz^dzenia nie powinna bye dluzsza niz 2 godziny. Praee
konserwaeyjne musz^ bye zgloszone do osob nadzoruj^eyeh umow? z wyprzedzeniem eo
najmniej dwoeh dni roboezyeh;
8) informowanie Zamawiaj^eego o wszelkich uszkodzeniaeh, ktorych przyezyn^ moze bye
zia jakosc papieru; usuwanie takich uszkodzeh pozostaje po stronie wykonawcy i nie
b?dzie podstaw^ do odr^bnych roszczeh finansowych;
9) deinstalacja oraz odbior urz^dzen w ciqgu 20 dni od zakohczenia umowy.

3. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstale w wyniku:
1) niewlasdwej i niezgodnej z instrukcj^ obslugi eksploatacji urz^dzenia, w tym zasilania
niewiasdwym napigdem;
2) napraw, przerobek, instalacji i demontazu urz^dzeh oraz translokacji urz^dzeh
wykonanych samodzielnie przez Zamawiaj^cego lub osoby trzecie;
3) korzystania przez Zamawiaj^cego z materialow eksploatacyjnych niedostarczonych przez
Wykonawc?;
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4. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do weryfikacji jakosci kopii z wykorzystaniem karty testowej
producenta i reklamacji ich jakosci. Reklamacja taka traktowana b^dzie jako zgioszenie koniecznosci
przywrocenia urz^dzenia do peinej funkcjonalnosci.

5. Zama-wiaj^cy poniesie koszty naprawy b^dz wymiany podzespolow uszkodzonych wwyniku
uzytkowania urz^dzen niezgodnie z ich przeznaczeniem.
§4

Wynagtodzenie umowy

1.

Z tytuiu zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
caikowite w wysokosci

zl brutto (slownie:) w tym wartosc netto, oraz

23% podatek VAT,zgodnie z kalkulacjji cenow^ zawart^ w zal^czniku nr 2 do umowy.

2.

Wynagrodzenie caikowite brutto umowy okre^one w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbgdne do
wykonania umowy,w tym koszty transportu do wskazanego miejsca przeznaczenia, koszty instalacji
urz^dzen, ubezpieczenia przedmiotu umowy, a takze koszty dostawy i wymiany czgsci zamiennych
oraz materialow eksploatacyjnych.
§5

Terminy pl'atno^ci:

1.

Zaplata z tytuiu realizacji niniejszej umowy nast?powac bgdzie miesi?cznie z dolu, wformie
polecenia przelewu, w terminie do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego
prawidlowo wystawionej faktury VAT na podstawie protokolu miesiecznego podpisanego przez
jednq, z osob wskazanych w § 9 ust.1, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT. Okresem rozliczeniowym jest miesi^c kalendarzowy (pierwsza i ostatnia faktura mog^
dotyczyc niepelnych miesi^cy kalendarzowych).

2.

Zamawiaj^cy uiszczac b?dzie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie, na ktore skladac si^ b^dzie:
l.miesi^czna oplata za najem urz^dzen oraz 2. miesi^czna oplata za wykonan^ ilosc
kopii/wydrukow okre^ona w zal^czniku nr 2 do umowy. Miesi^czna oplata zostame obUczona na
podstawie faktycznej ilosci kopii dowolnego formatu wykonanych przez Zamawiaj^cego na

urz^dzeniach w danym miesi^cu kalendarzowym, z uwzglgdnieniem ceny netto za ICQ kopii
okreslonej dla danego rodzaju urz^dzeh. Ilosc kopii bgdzie ustalana w oparciu o stan licznika
danego urz^dzenia. Zamawiaj£(.cy zobowi^zuje si? do przekazywania Wykonawcy informacji o stanie

licznikow za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy (§9 ust.2 umowy)
w ostatnim dniu roboczym danego miesi^ca kalendarzowego wedlug stanu na ten dzien.
Wykonawca ma prawo dokonania w kazdej chwili osobistego odczytu wskazan licznikow.

3.

Podstaw^ wystawiania faktur VAT b?dzie podpisany przez Strony umowy protokol miesi?czny
potwierdzaj^cy prawidlow^ realizacj? umowy.

4.

Na fakturze VAT nalezy wpisac nast?puj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibq,
w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^i platnikiem faktur
VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844
Katowice.
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Suma faktur VAT wystawionych na podstawie liiniejszej umowy nie moze przekroczyc
wynagrodzenia caikowitego brutto okieslonego w §4 ust. 1 umowy.

6.

Z zastrzezeniem regulacji §1 ust.4 z chwil^ gdy suma platnosci z fymiu realizacji umowy osi^gnie
wynagtodzenie brutto okre^one w §4 ust.l umowy, umowa wygasa, aWykonawcy z tytulu
wczesniejszego zakonczenia umowy nie przysiuguj^ zadne roszczenia w stosimku . do
Zamawiaj^cego.

7.

Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia,
liczone od dnia nast^pnego po dniu, w ktorym zapiata miaia bye dokonana, po otrzymaniu
pisemnego wezwania do zaplaty.

8.

Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku bankowego
Zamawiaj^cego.

9.

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

10.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do cen
netto podanych w zaiq,czniku nr 2, zostanie doliczona stawka podatku VAT obowi^zuj^c^ na skutek
wprowadzonej zmiany.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT oznaczalaby zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy, Zamawiaj^cy
zastrzega sobie prawo skrocenia terminu realizacji umowy w prz)?padku nie posiadania stosownego

zabezpieczenia w srodkach Enansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakonczy si? z dniem,
w ktorym suma platnosci brutto wjmikaj^cych z faktur VAT osi^gnie lub zblizy si? do wysokosci kwoty
brutto rownej cenie oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 16/npu/2017,
tj

zlotych brutto. Suma wystawionych faktur VAT moze bye nizsza od ceny

brutto oferty. Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia
brutto umowy i skrocenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej,
w drodze aneksu do umowy,ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.
§6

Zachowanie w tajemnicy informacji dotyczt^cych zamawiajttcego
1. Wykonawca oraz osoby, ktore wyst?puj^ po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy
s^ zobowiq^zane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotycz^cych
Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, oraz
osobowych i medycznych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form uzyskania tych
informacji oraz ich zrodla. Odpowiedzialnosc za naruszenie tego nakazu spoczywa na Wykonawcy.
Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego do odst^ienia
od ximowy i naHczenia Wykonawcy kary umownej wskazanej w § 8 ust. 1 Ut. a umowy.
2. Osoby po stronie Wykonawcy bezposrednio reaHzuj^ce niniejsz^ umow? w obiektach Zamawiaj^cego
oraz osoby kiemjq^ce i nadzoruj^ce ich prac?, zobowi^zane s^ zlozyc na r?ce Pelnomocnika ds.
Ochrony Informacji Niejawnych Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
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we wczesniej uzgodnionym z nim terminie, oswiadczenia

o tresci stanowi^cej zal^cznik nr 3 do umowy.
§7

1. Wykonawca wniosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% caikowitego
wynagrodzenia brutto umowy (ceny oferty brutto), tj.: zi (slownie:), w formic:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejsZania jego
wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Zamawiaj^cy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni licz^c od dnia zrealizowania umowy i uznania przez Zamawiaj^cego za nalezycie
wykonan^ co winien potwierdzic protokol kohcowy podpisany przez przedstawicieli obu Stron
umowy.

4. W okresie przysluguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajq,cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytulu

zabezpieczenia, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia
(jezeU zabezpieczenie zostalo wniesione w formic dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).
§8
Kary umowne

1.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiaj^cemu nast^puj^ce kary umowne:
a) w wysokosci 10 % wynagrodzenia caikowitego brutto okreslonego w §4 ustl umowy w przypadku
rozwi^zania umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa
w ust.2;

b) w wysokosci 100,00 zi za kazdy dzieh roboczy opoznienia w uruchomieniu urz^dzeh zgodnie
z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 1;
c) w wysokosci 25,00 zi za kazd^ godzin? roboczy opoznienia w: przyst^ieniu do usunigcia
nieprawidlowosci, usunigciu nieprawidlowosci, dostarczeniu urz^dzenia zastgpczego, dostarczeniu
tonerow, usuni^ciu nieprawidlowosci w pracy sterownikow - w terminie i zgodnie z postanowieniami
zawartymi w § 2 ust. 12,13,15, 16 oraz §3 ust. 2 pkt 5
2. Zamawiaj^cy moze rozwi^zac umow? ze skutkiem natychmiastowym w przypadku raz^cego
naruszenia umowy przez Wykonawcy. Poprzez raz^ce naruszenie umowy strony rozumiej^ m.in.
wyst^ienie przesianek wskazanych w ust.l powyzej, co najmniej trzy razy podczas okresu
obowi^zywania umowy.
3. Oswiadczenie o rozwi^zaniu umowy winno nast^ic w formic pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawierac uzasadnienie.

4.

W przypadku, gdy wysokosc kary umowne] nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody, Zamawiaj^cy
moze z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.
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5. Umowa moze bye rozwi^zana w drodze porozumienia stron w terminie uzgodnionym mi^dzy
Zamawiaj^cym a Wykonawc%.

6.

W przypadku rozwi^zania Umowy, z przyczyn wymienionych w ust.2, Wykonawcy b^dzie
przysiugiwala wyl^cznie cz^sc wynagrodzenia do dnia rozwi^zania umowy.

7.

W tazie zaistnienia istomej zmiany okolicznosci powodujq^cej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byio przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy
moze odst^ic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§9

Osob^ upowaznionq, i zobowi^zanq, ze strony Zamawiaj^cego do sprawowania nadzoru nad

1.

realizacjq, niniejszej umowy, w tym do dokonywania zgioszen oraz podpisywania protokoiow, jest:
, tel

, e-mail:

lub

, tel.

, e-mail:

Osob^ upowaznion^ i zobowiq.zan^ ze strony Wykonawcy do sprawowania nadzoru nad realizacj^

niniejszej umowy, w tym do dokonywania zgloszen oraz podpisywania protokoiow, jest:
3 ^

, tel

Q. Q. 3 >
N ■« ' O

, e-mail:

lub

, tel

, e-mail:

S 3 N
m

Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego
g-?

paragrafu dla swojej skutecznosci bgdzie wymagala jedynie jednostronnego oswiadczenia
skierowanego do drugiej Strony umowy.
§10

Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umow? zgodnie z ofertq, zlozon^ w zamowieniu
nr 14/pn/2017

Wszelkie zmiany umowy, poza wyj^tkami wskazanymi w umowie w)miagajq, formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.,

Zamawiaj^cy ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesi^cznego okresu

i-o- E I

wypowiedzenia z powodu wystqpienia waznych przyczyn, w szczegolnosci z powodu planowanej
likwidacji Zamawiaj^cego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksu cyvwlnego.
Ewentualne spory mog^ce wynikn^c w zwi^zku z wykonywaniem postanowien umowy, Strony

poddaj^ rozstrzygni?ciu s^du wlasciwego dla siedziby Slf^skiego OW NFZ (Katowice)
Umowa zostala sporzj^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
otrzv

jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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wz6r - zalqcznik nr 3 do umowy

(imi? i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsamoSci)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu 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, ktdrej za dane uwaza si^ wszelkie
informacje dotyczqce zidentyfikowanej iub mozliwej do zldentyflkowanla 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^pniac osobom nieupowaznionym
dokumentow materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;
3) nie wykorzystywac ani nie udost^pniac nieuprawnionym dokumentacji z danymi
do innych celow niz stuzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtocznego zniszczenia, w sposob uniemozliwiajqcy zidentyfikowanie

danych, wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych Iub bi?dnych dokumentow;
5) w przypadku stwierdzenia naruszenia Iub zaistnienia okolicznosci wskazuj^cych
na naruszenie ochrony danych, bezzwtocznie powiadomic Administratora
Bezpieczehstwa Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora
systemu informatycznego, wtasciwego ze wzgl^du na zaistniaty incydent
kierownika komorki organizacyjnej w Narodowym Funduszu Zdrowia, a po
godzinach urz^dowania rowniez ochron? obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegolnej dbabsci 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
dbatosci o zachowanie poufnosci tresci dokumentow, ktore znajdujq si? w obrocie
w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dost?pu do danych.
Wvkonano w 2 iednobrzmiacvch eazemplarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscowosc, data

ZAMAWIAJACY ^

czytelny podpis

WYKONAWCA

Nrzamowienia; 14/pn/2017

wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*
* w zaieznosci odsytuacji wykonawcy nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie b^dzie prowadzic do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug.

2) b^dzie

prowadzic

do

powstania

u

Zamawiaj^cego

obowi^zku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwiqzku
z niniejszym wskazuj^ ponizej:
la.

Ip

Nazwa (rodzaj) towaru Iub usiugi, ktorych dostawa iub
Swiadczenie bqdzie prowadzid do powstania obowi^zku
podatkowego u Zamawiajqcego zgodnie z przepisami o

Wartosd towaru Iub usiugi bez kwoty
podatku od towardw i usiug VAT [zl] tj.
wartoSd netto podana w formularzu

podatku od towardw i usiug**

oferty

** ■

rabei? nalezy wypelnic tyiko w przypadku, gdy dostawa towaru Iub swiadczenie ustugi
b^dzie prowadzic do powstania obowiqzku podatkowego u Zamawiajgoego.

UWAGA!Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp,jezell zhzono ofertq, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowiqzek rozHczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajqc ofertq,
informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazuj^c nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic dojego powstania, oraz wskazuj^c ich wartoscbez kwoty podatku.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Nrzamowienia: 14/pn/2017

wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:
Nazwa /Firma:

Adres:

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

Na pottzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 14/pn/2017, prowadzonego przez

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki, oswiadczam, co nastgpuje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZiyCE WYKONAWCY
1) Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotycz^cym
Wykonawcy:

A. Oswiadczam,ie nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art

ustawy Prawo zamowien publicznych (podar mcyqcq, t^stosowanie podstawy

wjkluaiettia spomd wjmienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Ptp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj?te przez niego srodki s^
wystarczajq,ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywdg lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoiprac? z organami scigania
oraz podjgcie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeH wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowis^zywania tego zakazu.
Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstawy wykluczenia,
o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podj^lem nast?puj^ce srodki naprawcze:

Nrzamowienia: 14/pn/2017

wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

2) Oswiadczam, iz speiniam warunek udziaiu w post^powaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego
w SIWZ,tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej(posiadania wymaganego doswiadczenia).

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU.NA KT6rEGO ZASOBY POWOLUTE SI^
WYKONAWCA

Oswiadczam, ie w celu wykazania spelniania warunku udziaiu w post^powaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej (w zakresie wymaganego doswiadczenia)
nastQpuj^cych podmiotow:
Lp.

Nazwa/fitma oraz
adtes podmiotu

REGON

KRS/CEIDG
/w zaleznosci

od podmiotu/

Oswiadczam, ie

w

stosunku

do

powoluj? si? w niniejszym post?powaniu, nie

Zakres, w jakim
Wykonawca
powoluje si? na zdolnosc zawodow^
podmiotu

ww. podmiotow, na
zachodz^ podstawy

ktorych

zdolnosc zawodow^

wykluczenia

z

post?powania

o udzielenie zamowienia oraz, ze podmioty te spelniaj% w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby
(zdolnosc zawodow^,warunek udziaiu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko updnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

M

Nr zamowienia: 14/pii/2017

- wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

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

nie nalezq*/nalezq* do tejsamejgrupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. a ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.),z innym
wykonawcq tub wykonawcami,ktorzy zlozyli oferty w nlniejszym postqpowaniu. **
* niepotrzebne skreslic

**W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyc wraz
z oswiadczeniem dokumenty tub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq
nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.
Przez grup^ kapitalowq - zgodnie z art 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow nale^ rozumied wszystkich przedsiqbiorcow, ktor^
sq kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przezjednego przedsiqbiorc^, w tym rowniez
tego przedsiqbiorcq.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w termlnie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej [www.nfz-katowice.pH informacji, o ktorej mowa
w art. 86 ust.5 pzp bez wezwania.

Uwaga: ztozenie oswiadczenia wraz z oferty nie powoduje wj^etnienia obowiqzku wynikajqcego
z normy art. 24 ust.ll pzp. Oswiadczenie musi zostac zlozone w ww. terminie (art. 24 ust.ll
pzp).

Imi^ i nazwisko upeteomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

(ITV

