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I. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziai Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;

e-mail: zamowieniapublicznefS),nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www:nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamowienia

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

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

Numer post^powania

Post^powanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 17/pn/2017. Wykonawcy

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

Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",

nale^ przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Ilekroc w „SIWZ" mowa

jest 0 "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumiec Sl^ski Oddziai Wojewodzki Narodowego. Funduszu Zdrowia

(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy przez to rozumiec dni

kalendarzowe zgodnie z art. .110 i n. k.c. Ilekroc w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz^dzeniu Ministra

Rozwoju w sprawie dokumentow" nale^ przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamowienia (Dz.U. poz. 1126).

III. Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa posiadanego przez Sl^ski OW NFZ systemu HPE Data Protector, zgodnie

z zasadami okreslonymi w SIWZ, w ty m zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamowienia i wzorem umowy.

Rozbudowa polega na dostarczeniu licencji oprogramowania (systemu).

Nazwy licencji, systemow uzyte w SIWZ (formularzu opis przedmiotu zamowienia) stanowiq opis posiadanej przez

Zamawiajqcego infrastruktury systemowej, z ktorq zwiqzana jestprzedmiotowa rozbudowa i nie stanowiq wskazania

znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodla lub szczegolnego procesu, ktory charalcteryzuje produkty

dostarczane przez konkretnego wykonawcy; nie prowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania wykonawcow

lub produktow.

Rodzaj zamowienia: dostawa.

Kod Wspolnego Slownika Zamowien (CPV): 48.71.00.00-8 pakiety oprogramowania do kopii zapasowych

i odzyskiwania.

Obok zamowienia gwarantowanego opisanego w pkt IVA formularza opis przedmiotu zamowienia, Zamawiaj^cy

zastrzega sobie prawo zrealizowania zamowienia obj?tego prawem opcji opisanego w pkt IVB formularza opis

przedmiotu zamowienia. Realizacja prawa opcji uzalezniona b?dzie od decyzji (woli) Zamawiajqcego.

Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy informacj? o skorzystaniu bqdz nieskorzystaniu z prawa opcji w ciqgu 2

miesi?cy liczqc od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie.

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

konkretnie zamawia. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch cz?sciach w ciqgu ww. 2

miesi?cy liczqc od dnia zawarcia umowy.

Wykonawcy nie przyslugujq zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego w przypadku nieskorzystania przez

Zamawiajqcego z prawa opcji bqdz w przypadku skorzystania przez Zamawiajqcego z prawa opcji w niepelnym

zakresie.
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Wykonawca skiadaj^c ofert? przyjmuje na siebie zobowi^zanie wykonania zarowno zamowienia gwarantowanego,
jak i objftego prawem opcji, przy czym wykonania tego ostatniego uzaleznione b^dzie od decyzji (woli)
Zamawiaj^cego.

Zamowienia gwarantowane obeimuie dostawe:

1. Licencja I - 1 szt.

2. Licencja II - 3 szt.

Prawo opcii obeimuie dostawe:

1. Licencja III — 10 szt.

2. Licencja IV - 5 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera formularz opis przedmiotu zamowienia stanowi^cy integraln^

cz^sc SIWZ.

Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na waruhkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym integraln^
cz^sc SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

»Wykonawca winien podac w tresci formularza opis przedmiotu zamowienia nazwy oferowanych licencji.

Formularz opis przedmiotu zamowienia, w tym wskazana przez Wykonawc? nazwa danej licencji skladaj^ si? na

tresc oferty.

»Na etapie umowy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zmiany nazwy licencji w stosunku do zaoferowanej

w formularzu opis przedmiotu zamowienia, przy spelnieniu warunkow opisanych we wzorze umowy (§10).

2. Wykonawca winien zlozyc nast?puj^ce oswiadczenia, ktorych tresc znajduje si? w formularzu opis przedmiotu

zamowienia (dotyczy zamowienia gwarantowanego oraz zamowienia obj?tego prawem opcji):

1) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamowienia pochodzi z legalnego

zrodla, jest zgodny z obowi^zuj^cymi przepisami prawa i normami oraz w pelni wartosciowy; b?dzie

obj?ty gwarancj^ (w tym asyst^ techniczn^) na warunkach opisanych w SIWZ, zawart^ w cenie

i swiadczon^ przez producenta oprogramowania.

2) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz posiadamy prawo do dystrybuowania i sprzeda^ dostarczonego

oprogramowania (systemu), nie naruszaj^c praw innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich,

prawa wlasnosci, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi

z tego tytulu calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i fmansow^. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do

pobrania, zainstalowania i uzytkowania w srodowisku Zamawiaj^cego oprogramowania (systemu)

dostarczonego w ramach przedmiotu zamowienia (wraz z wszelkimi poprawkami, aktualizacjami oraz

nowymi wersjami) w sposob i w zakresie niezb?dnym do korzystania z wymaganych funkcjonalnosci,

za wiedz^ i zgod^ producenta oprogramowania (systemu), bez naruszania praw innych osob lub

podmiotow.

3) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz w ramach gwarancji (asysty technicznej) zapewniamy

Zamawiaj^cemu dost?p do wszelkich poprawek, aktualizacji oraz nowych wersji dostarczonego

oprogramowania (systemu), w tym prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta

oprogramowania b^dz w inny sposob udost?pniony przez Wykonawc?, zainstalowania
i uzytkowania w srodowisku Zamawiaj^cego, za wiedz^ i zgod^ producenta oprogramowania (systemu),

bez naruszania praw innych osob lub podmiotow.

Oswiadczenia wymienione powytej stanowi^ tresc oferty, a tym samym nie stanowi^ oswiadczen lub dokumentow

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

rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia

(Dz.U. poz. 1126).
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3. Warunki platnosci: okresla wzor umowy.

4. Gwarancja i r^kojmia za wady: 12-miesi?czna gwarancja i 12-miesi§czna r^kojmia za wady przedmiotu zamowienia

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

Warunki gwarancji w calym okresie jej obowi^zywania obejmuj^ rowniez asyst? techniczn^ na zasadach opisanych

w formularzu opis przedmiotu zamowienia (pkt V).

Udzielona gwarancja winna bye gwarancja producenta oprogramowania (systemu).

Okres oraz warunki gwarancji i r^kojmi za wady maj^ zastosowanie rowniez w przypadku przedmiotu (elementow)

obj^tego prawem opcji.

5. Inne informacje.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert cz^sciowych.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.

4) J^zyk post^powania.

Wyjasnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego

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

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktora formuiuje zasad? uzywania j?2yka

polskiegb 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, znakow towarowych, nazw handlewych oraz oznaczen

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

6. Podwykonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca moze powierzvc wykonanie cz?sci zamowienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawce czesci zamowienia. ktorych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm

podwvkonawcow tpatrz: formularz oferty).

3) Zamawiaj^cy nie z^da, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie cz?sci zamowienia

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

w post?powaniu zamieszczal informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.l

pkt 1 pzp.

»Przez umow? o podwykonawstwo nalezy rozumiec umow? w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej

przedmiotem s^ dostawy (ushigi lub roboty budowlane) stanowi^ce cz?sc zamowienia publicznego, zawart^ mi?dzy

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

Podwykonawcy nie jest producent, czy tez dystrybutor dostarczanego oprogramowania.

»Pod poj?ciem „producent" uzytym w zdaniu powyzej, a takze w pkt III pkt 2 ppkt 1-3 SIWZ,w pkt II ppkt 1-3

formularza opis przedmiotu zamowienia oraz §10 wzoru umowy, nalezy rozumiec rowniez „przedstawiciela

producenta". Pod poj?ciem „przedstawiciel producenta" nalezy zas rozumiec podmiot formalnie upowazniony przez

producenta do wykonania w imieniu producenta okreslonych czynnosci.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamowienia

I. Termin wykonania zamowienia:

a) Przedmiot obj?ty zamowieniem gwarantowanym nalezy dostarczyc w terminie do 45 dni liczyc od dnia zawarcia

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

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

o  skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiaj^cy przckazc Wykonawcy informacj? o skorzystaniu b^dz
nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 2 micsi^cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie

przckazana Wykonawcy na pismic. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj^cy wskaze, ktorc

z elcmentow opcji oraz w jakiej liczbie, konkrctnie zamawia. Zamawiaj^cy zastrzcga sobie prawo skorzystania

z opcji w dwoch cz^sciach w ci^gu ww. 2 miesi^cy licz^c od dnia zawarcia ninicjszej lunowy.

c) Liccncjc dostarczonc w ramach przcdmiotu zamowienia (liccncjc na oprogramowanic komputcrowe) winny

zostac udziclonc na czas nieoznaczony.

2. Miej see wykonania zamowienia.

Adres dostawy; ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Miejsce uzytkowania oprogramowania (systemu): Katowice, ul. Kossutha 13 orazul. gen. Jankego 15a.

V. Warunki udziaiu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy;

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) speiniaj^ warunki udziaiu w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamowieniu.

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

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

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofertq oswiadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zas w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez oswiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SlWZ.

» Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowody na to, ze podj?te przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pieni?zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wspolprac? z organami scigania oraz podj?cie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,

b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamowienia oraz nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

» Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.

Ad.2) Art. 22 ust.1 pkt 2 pzp - Zamawiaj^cy nie okresia (nie stawia) zadnych warunkow udziaiu

w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp.

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia wymog niepodlegania

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia.

(  b It
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VA. Podstawv wvkluczenia. o ktorvch mowa w art. 24 ust.5 pzp

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

VI. Wvkaz oswiadczen lub dokumentow potwierdzaiacvch spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dotacza: aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a

ust.l pkt 1 pzp w zakresie ustalonym przez Zamawiaj^cego w ogioszeniu o zamowienia oraz niniejszej SIWZ,

tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu.

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

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawea przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo

braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawea moze zlozyc wraz z oswiadczeniem

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

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

dokumentow (...).

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa sXmowi zdidtCzrak Ao S>V^Z.

3. W przypadku wspolnego ubiegania sic o zamowienie przez Wvkonaweow:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada k&zAy z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si^ o udzielenie zamowienia;

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si?

0 udzielenie zamowienia;

4. Forma oswiadczen i dokumentow.

Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z form^ oswiadczen i dokumentow reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju

z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow (...).

»Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce Wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych

zdobosciach lub sytuacji polega wykonawea na zasadach okreslonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce

podwykonawcow, skladane s^ w oryginale.

»Dokumenty, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktorych mowa w §14 ust.l cyt.

rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem.

»Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawea, podmiot, na ktorego zdolnosciach

lub sytuacji polega Wykonawea, Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia pubjicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kaMego z nich dotycz^.

Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast?puje w formic pisemnej.

»Zamawiaj4cy moze z^dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow, o ktorych

mowa w rozporz^dzeniu, innych niz oswiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi w^tpliwosci co do jej prawdziwosci.

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

»Uwaga! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia winni zal^czyc do oferty pelnomocnictwo.

Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu

o udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit.B SIWZ dla

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

Jezeli Wykonawca nie zlo^l oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczen lub dokumentow

potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentow niezb^dnych do

przeprowadzenia post^powania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl^dy lub budz^ wskazane

przez Zamawiaj^cego w^tpliwosci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupebiienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupebiienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie

post^powania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw 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 uniewamienie post^powania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dotycz^cych oswiadczen

lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce

tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogolnodost^pnych baz danych, w szczegolnosci

rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow

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

7. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym postfpowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nast^pnie zbadac, czy Wykonawca,

ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art! 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze

zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktory zlo^l

ofert? najwyzej ocenion^ sppsrod pozostalych ofert.

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

oswiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

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

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

osobiscie, za posrednictwem poslahca, faksu lub przy u;^ciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu

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

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

winna zostac zlozona pod lygorem niewaznosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac zlozone

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

o ktorym mowa w art. 26 ust.3a pzp), oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 winno zostac zlozone

w formie pisemnej, zas oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia

26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o

udzielenie zamowienia (rowniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3

pzp), w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem.

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

przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu using

drog4 elektroniczn^, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslanca.
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3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

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

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

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

w SIWZ.

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

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

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

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

winny bye kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielic wyjasnien

niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartosc zamowienia

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

ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie

terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj^cy

moze udzielic wyjasnien albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa naTjieg terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust.l

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

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

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

Pani Katarzyna Klis - Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamowien Publicznych

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

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:

2.000,00 zlotych (slownie: dwa tysiqee 00/100 ziotych).

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

1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,

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

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.

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 I, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?™a, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410.
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Tresc takiego dokumentu nie mote warunkowac wypiacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl^dniac

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy

terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si§ wraz z uplywem terminu skiadania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp); Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b^dzie zatem dzien, w ktorym uplywa termin skladania

ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwotalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed upiywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? ztotenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wpb/w srodkow

pieni?teych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uptvwem terminu sktadania ofert. o ktorym mowa

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

6. Zamawiaj^cy zobowigzany jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

w sposob 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 mote przedluzyc termin zwiazania ofert^, z tym

ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert% zwrocic si? do

Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak niz 60 dni.

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

4. Przedluzenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluteniem okresu wateosci

wadium albo, jeteli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania ofert^.

Jezeli przedluzenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

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

najkorzystniejsza.

X. Opts sposobu przygotowywania oferty

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzorow oswiadczen) w sposob trwaly poprzez

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

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby

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

danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie

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

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

wzorow formularzy oraz innych zal^cznikow skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywac zmian merytorycznych zapisow znajduj^cych si?

we wzorach formularzy stanowiqcych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

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

formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposob. Jeteli Wykonawca

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

przeczytac jego trete po przeksztalceniu oraz porownac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy

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

odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzeieniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez

Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowateione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

zobowi^zan o wartotei odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

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

oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? poswiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc do
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oferty. Ofert§, oswiadczenia i- inne dokumenty winna podpisac osoba upowazniona do reprezentowania

WykonawCy. Oferta podpisana przez osob? nieupowamion^ zostanie uznana za niewam^.

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

D. Oferty Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast^puj^cej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 17/pn/2017

Rpzbudowa HPE Data Protector

NIE OTWIERAC PRZED: 0.7..Og...2Oj7...... godz. 11.30

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

ze przesylka zawiera oferty oraz wskazac numer post^powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci

za nastfpstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktorejkOlwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formulafza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZALj^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymienione w pkt 12 formularza

oferty, z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikow.

W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawc^ zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktorych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ bye one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,

Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALi^CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczycje w inny widoczny sposob.

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

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

„ Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rdzumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,

CO do ktorych przedsiebiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci. "

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

w roznmienin przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie ppzniej niz w terminie

skladania pfert, zastrzegl. ze nie mogq bye pne udpstfpniane praz wvkazat, iz zastrzezpue infprmacje

stanpwiq tajemnicf przedsifbiprstwa. Wykpuawca nie mpze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ oferte na cale zamowienie. Oferte sklada sie w formie

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

elektronicznej.

G. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust. I pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspolnie nbiegac sie o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si?

o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
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tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie niniejszego

zamowienia albo do reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Dokument

peinomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposob wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

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

w pozycji "dane Wykonawcy" moze bye U2yta piecz^c firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty nalezy podac:

- cen^ oferty, tj. cen^ za realizacj^ zamdwienia gwarantowanego, zgodnie

z kalkulacj^ cenow^ z pkt 1A oraz

-  cen? za realizacj? zamowienia objftego prawem opcji, zgodnie

z kalkulacj^ cenow^ z pkt IB;

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

3) wzor informacji, o ktdrej

mowa w art. .91 ust.3a pzp

4) wzor oswiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

5) wzor oswiadczenia - grupa

kapitalowa

nale^ wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zai^czyc do formularza oferty);

nalezy wypelnid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zai^czyc do formularza oferty);

nale^ wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym

(oswiadczenie zal^czyc do formularza oferty);

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyc

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XI. Mieisce oraz termin sldadania i otwarcia ofert

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ofert? nale2y zlozyd w siedzibie Zamawiaj^cego:

Si^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

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

w terminie do dnia . do godziny 11.00.

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

Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladanm ofert, zmienic lub wycofac ofert?.

Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu o godzinle 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokoj nr 206 (II pi?tro).

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

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia (tj. kwot? dotycz^c^ zamowienia gwarantowanego).

Ponadto, Zamawiaj^cy poda r6wniez kwot?, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia

obj?tego prawem opcji, z zastrzezeniem, iz skorzystanie z prawa opcji zalezy od decyzji (woli)

Zamawiaj^cego.

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

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych

w ofertach.

Niezwlocznie no otwarcin ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.til")

informacje dotycz^ce:
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1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia (z zaznaczeniem kwoty dotyczqcej

zamowienia gwarantowanego)-,

2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zfo^li oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny ofertv

1. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z dokladnosci^ do

dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokr^glac do pelnych

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

1 grosza.

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

opisariych we wzorze umowy.

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

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

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

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

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

informacji zalqczono do SIWZ). Jezeli ztozono ofert?, ktorej wybdr prowadzilby do powstania

u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ushig, Zamawiaj^cy

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarow i using, ktory

mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.

Zamowienie gwarantowane.

5. Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi cen? oferty. Sposob obliczenia ceny za przedmiot zamowienia

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

operacji matematycznych w kolejnosci podanej w pkt lA. Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi cen?

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

6. Cena za zamdwienie gwarantowane winna zawierac wszelkie koszty, oplaty, podatki i nale^o^ci zwi^zane

z realizacj^ zamdwienia gwarantowanego, zgodnie ze wzorem umowy.

Prawo opcii.

7. Sposdb obliczenia ceny za przedmiot zamdwienia obj?ty prawem opcji wynika z pkt IB formularza oferty.

Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych w kolejnosci podanej w pkt IB.

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

i naleznosci zwi^zane z realizacj^ danego przedmiotu (elementu) prawa opcji, zgodnie ze wzorem umowy.

XIII. Opis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i sposobu oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b?dzie przedstawione ponizej kryterium oceny ofert oraz

nast?puj^cy sposdb oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza cena sposrdd wszystkich ocenianych ofert

Ilosc punktdw = x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Waga kryterium cena zostala ustalona napodstawie art. 91 ust.2apzp.
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»Punktacja b^dzie przyznawana zgodnie z opisanym wyzej wzorem matematycznym.

»Przy obliczaniu punktow zostanie uwzgl^dnioria zasada wyrazona w pkt XII pkt I SIWZ.

XIV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostac dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publicznego

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

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, spelnia

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

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

2. ZamawiaJ^cy zawrze umow? w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem

art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust. I pkt 2 pzp.

Formq przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VIl pkt 2 SIWZ przy

uwzgl^dnieniu przepisow przejSciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamowien

publicznych orazniektorych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy moie zawrzec umow^ przed uplywem terminow, o ktorych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego ziozono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamowienia o wartosci nmiejszej niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplyn^I 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 pismie informuj^cym o wyborze

oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wyrazic zgod? na

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

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

nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia

publicznego, Zamawiaj^cy moze wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrod pozostalych ofert bez

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

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

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowv

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

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

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

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

formach:

a) pieni^dzu,

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

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

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.

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

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

najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 I130I09I 0003 9003

7420 0002.
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Na potrzeby przelewow mi^dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

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

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

jest ziozyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj

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

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

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

ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosei. 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.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac

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

dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia

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

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

umowy.

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

wzor umowy oraz art. 151 ust.l pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowy - wzor umowy

1. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokosc kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do

SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamowienia.

2. Wykonawcy wyst?pujicy wspolnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidami odpowiedzialnosc za wykonanie umowy

1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wykonawcy w toku postcpowania o udzielenie

zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguji na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przysluguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli

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

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguji rowniez organizacjom wpisanym na list?,

o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przysluguje wylicznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajicego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiajicy jest zobowiizany

na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartosd zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przysluguje wylicznie wobec czynnosci:

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

2) okreslenia warunkow udziahi w post?powaniu;

3) wykluczenia odwoluj^cego z post?powania o udzielenie zamowienia;

4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

5) opisli przedmiotu zamowienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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5. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktorej zarzuca si?

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

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwoiania.

6. Odwoianie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

7. Odwohijgcy przesyla kopi? odwolania Zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposob, aby mogl on zapoznac si? z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

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

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zanieehaniu czynnosci,

do ktorej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktore nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czyrmosc albo

dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposob przewidziany w ustawie dla tej

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

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.

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

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

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

niniejszego rozdzialu nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do sgdu okr?gowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajgcego.

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

przesylajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placowce pocztowej operatora

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

rownoznaczne z jej wniesieniem.

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

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

Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do toczgcego si? post?powania. Do

ezynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy

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

13. Szczegolowe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej regulujg przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych.

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

natychmiast zglosic Zamawiaj^cemu.
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Nf zamowienia: YlI^nllQYl formularz oferty

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fitma:

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski OddzialWojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

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

wniesionego w pieni^dzu) 1

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

przez Sl^ski OW NFZ systemu HPE Data Protector, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddziaiu

Wojewodzkiego NFZ zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia:

zamowienia gwarantowanego, za cenf oferty:

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

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA

oraz

zamowienia obj^tego prawem opcji, za cen^:

zl netto + z\ 23% podatku VAT = zl brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenowq z pkt IB.

/ WpnQipadku skorpystania ̂ prawa opcji, T^amawiajcig na etapie realic(atji umowj, wskaje, ktore ̂  elementow opgi oraf(^

wjakiej lic^bie konkretnie c(amawia, a Wjkonawca wymi^a na niniejs^e ygodiJ

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do podanych cen netto podatku VAT, iezeli obowiqzekpodatkowy

spoczywa na Zamawiaiqcym - patrz pkt XII pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej mowa w art. 91

ust. 3a pzp.
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lA. Zamowienie gwarantowane.

formularz oferty

Lp. Przedmiot (element)
kaUoilacji /zgodnie
z  formidarzem opis
przedmiotu zamowienia/

Cena

jednostkowa
netto

w zlotych

Ilosc

sztuk

Wartosc netto

w zlotych
Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1 Licencja I 1

2 Licencja II 3

RAZEM:

Oswiadczamy, iz cena za zamowienie gwarantowane zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki i naleznosci

zwi^zane z realizacjq, zamowienia gwarantowanego, zgodnie ze wzorem umowy.

IB. Prawo opcji.

Wykonawca zobowi^zany jest obok tabeli w pkt lA wypelnic rowniez ponizsz^ tabel?.

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

Cena

jednostkowa
netto

w zlotych

Ilosc

szmk

Wartosc netto

w zlotych
Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1 Licencja III 10

2 Licencja IV 5

RAZEM:

Oswiadczamy, iz ceny podane w tabeli powyzej zawieraj^ odpowiednio wszelkie koszty, oplaty, podatki

i naleznosci zwi^zane z realizacj^ danego przedmiotu obj^tego prawem opcji, zgodnie ze wzorem umowy.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si?;

2a. dostarczyc przedmiot obj?ty zamowieniem gwarantowanym w terminie do 45 dni licz^c od dnia zawarcia

umowy.

2b. w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, zobowi^zujemy si? dostarczyc przedmiot obj?ty

prawem opcji w terminie do 45 dni liczqc od dnia przekazania Wykonawcy infotmacji o skorzystaniu

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

w ciqgu 2 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie.

W prz5rpadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj^cy wskaze, ktore z elementow opcji oraz w jakiej liczbie,

konkretnie zamawia. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch cz?sciach w ciqgu ww. 2

miesi?cy licz^c od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2d. Licencje dostarczone w ramach przedmiotu zamowienia (licencje na oprogramowanie komputerowe) zostan^

udzielone na czas nieoznaczony.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia:

12 - miesi^cznej gwarancji (w tym asysty technicznej) i 12-miesi^cznej r^kojmi

Za Wady przedmiom zamowienia, na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

Uwaga! Powyzszy okres oraz warunki gwarancji i r?kojmi za wady maj^^ zastosowanie rowmez w przypadku przedmiotu

(elementow) obj?tego prawem opcji.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki pJatnosci okreslone we wzorze umowy.

/ lii U
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5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty ptzez okres 30 dni. Bieg zwi^zania ofertq.

rozpoczyna si? wraz z upijrwem terminu skiadania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnositny do niej zastirzezen oraz ze zdobylismy

informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego

okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

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

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

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci

zamowienia*:

Lp. czesc zamowienia firma podwykonawcy

* W5rpetnic tylko w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia z udziafem podwykonawcy/6w wskazuj^c

cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc podwykonawcy oraz firm?

podwykonawcy/6w.

9. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej. oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

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

w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

10. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezenmj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu

(w tym podpisujq,cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cego

dokumentu**:

1) ICRS

2) CEIDG

3) peinomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

**zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

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

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

1

lu l*"
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11. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy* do giupy maiych lub srednich przedsi^biorstw.

* niepotrzebne skreslic

Dejinig^ matego ora^ sredniegopr^dsi^biorcf ̂ wiera ustaiva ̂  dnia 02.07.2004 r. o swobod^e d^atalmscigospodarc:^ (D^U.2015.584
j.t. ̂ 1?
»Zgodnie ̂  art. 105 g/t. ustany, matego prgedsi(biorci uwa^a si^ pr^dsiibiorc^, ktoty w co najmniejjednym ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych:
1) t^trudnial srednioroc^ie mniej nii^ 50 pracownikow ora^
2) osic(gncii roci(ny obrot netto sprr^eda^ towarow, wyrobow i mlug ora;^ operagi finansowych mepn^krac;(ajci(y rownowariosci w ̂otgch 10
milionow euro, lub sumj aktymw jego bilansu spor\cid;^nego na koniec jednego ̂  tych lat nie pn^ekroc^ly rownowartosd w e^otych 10 milionow
euro.

>>Zgodnie ̂  art. 106 yt. ustaivy, ^a sredniego pn^dsi^biorc^ uwa^ sii preydsi^biorc^, ktoty w co najmniej jednym \ dwoch ostatnich lat
obrotonych: '
1) S(atrudnial sredniorocs(nie mniej ni\ 250pracownikow ora\
2) osicigncj rocyny obrot netto sp spryeda^ towarow, nyrobSw i uslug oray operacji finansonych niepryekracyajciy rownowartosd w ylotych 50
miliondw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporypdyonego na koniecjednego y tych lat niepryekrocyyly rownowartosd w ylotych 43 milionow
euro.

12. Zal^cznikami do niniejszego fotmularza oferty nastfpuj^ce wypetnione formularze/

oswiadczenia/dokumenty:

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

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt Ipzp

3) formularz opis przedmiotu zamowienia

4) pelnomocnictwo osob reprezentujqcych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)

— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

5) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

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

w terminie 3 dni od yamiesycyenia injormagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5pyp na stronie intemetowej www.nfsykatowice.pl

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

\iiUo
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa posiadanego przez Sl^ski OW NFZ systemu HPE Data Protector,

czyli rozbudowa posiadanego przez Zamawiaj^cego systemu do wykonywania kopii zapasowych HPE Data

Protector w wersji 9.0 o dodatkowe licencje, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ, w tym zgodnie

z niniejszym formularzem 1 wzorem umowy.

Terminy „ licencja „ oprogramowanie „ system " uzywane sq zamiennie.

»Na opis przedmiotu zamowienia obok zamowienia gwarantowanego (pkt IVA niniejszego

formularza) sklada si? rowniez zamowienie obj?te prawem opcji (pkt IVB niniejszego formularza).

»WykonawGa skiadaj^c ofert? przyjmuje na siebie zobowi^zanie wykonania zarowno zamowienia

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

b?dzie od decyzji (woli) Zamawiaj^cego.

II.

Wvkonawca zobowiazuie sic 1 oswiadcza (dotvczv zamowienia gwarantowanego oraz

zamowienia obietego prawem opcji):

1) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamowienia pochodzi

z legalnego zrodla, jest zgodny z obowi^zuj^cymi przepisami prawa i normami oraz w peini

wartosciowy; b?dzie obj?ty gwarancj^ (w tym asyst^ techniczn^) ,na warunkach opisanych

w SIWZ, zawart^ w cenie i swiadczon^ przez producenta oprogramowania.

2) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz posiadamy prawo do dystrybuowania i sprzedazy

dostarczonego oprogramowania (systemu), nie naruszaj^c praw innych osob lub podmiotow, w tym

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

ze Wykonawca ponosi z tego tjduhi calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^.

Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do pobrania, zainstalowanja i u^kowania w srodowisku

Zamawiaj^cego oprogramowania (systemu) dostarczonego w ramach przedmiotu zamowienia

(wraz z wszelkimi poprawkami, aktualizacjami oraz nowymi wersjami), w sposob i w zakresie

niezb?dnym do korzystania z wymaganych funkcjonalnosci, za wiedz^ i zgod^ producenta

oprogramowania (systemu), bez naruszania praw innych osob lub podmiotow.

3) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz w ramach gwarancji (asysty technicznej) zapewniamy

Zamawiaj^cemu dost?p do wszelkich poprawek, aktualizacji oraz nowych wersji dostarczonego

oprogramowania (systemu), w tym prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta

oprogramowania b^dz w inny sposob udost?pniony przez Wykonawc?, zainstalowania

i uzytkowania w srodowisku Zamawiaj^cego, za wiedz^ i zgod^ producenta oprogramowania

(systemu), bez naruszania praw irmych osob lub podmiotow.

m. Opis posiadanego przez Slaski OW NFZ systemu HPE Data Protector.

Lp. Licencje Liczba

1 Cell Manager for UNIX 1

2 Single Drive for UNIX/NAS/SAN 7

3 Single Drive for Windows/Linux 7

4 On-line Extension for ONE UNIX system 4

5 On-line Extension for ONE Windows/Linux system 6

6 Extension for ONE 61-250 slot Library 1

7 Advanced backup to disk (10TB) 2

(
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IV. Opis rozbudowv o nastepuiace funkcionalnosci.

A. Zamowlenie gwarantowane.

1) Licencja I -1 szt.

Nazwa oferowanej licencji:

/nale'zy wypelnic/

Licencja umozliwiaj^ca przeniesienie i uzytkowanie posiadanego serwera zarz^dzaj^cego (cell

manager) dzialaj^cego obecnie w oparciu o licencje Cell Manager for UNIX (B6951) na systemie

operacyjnym HP-UX, na system operacyjny Linux. Licencja nie moze ograniczac liczby

zainstalowanych i u^kowanych agentow na systemach operacyjnych.: HP-UX, Linux, MS Windows.

Powyzszy opis dotyczy kazdej pojedynczej sztuki licencji.

2) Licencja 11-3 szt.

Nazwa oferowanych licencji:

/nalezy wypelnic/

Licencja pozwalaj^ca na uzytkowanie dodatkowych 10TB przestrzeni dla funkcjonalnosci

realizowanych przez posiadane licencje HPE Data Protector Advanced Backup to Disk (B7038BAE).

Powyzszy opis dotyezy kazdej pojedynczej sztuki licencji.

B. Prawo opcji.

Realizacja prawa opcji uzalezniona b^dzie od decyzji (woli) Zamawiaj^cego.

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

w ci^gu 2 miesi^cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na

pismie.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj^cy wskaze, ktore z elementow opcji oraz w jakiej

liczbie, konkretnie zamawia. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch

cz^sciach w ci^gu ww. 2 miesi^cy licz^c od dnia zawarcia umowy.

Wykonawcy nie przysluguj^ zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku

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

Zamawiaj^cego z prawa opcji w niepelnym zakresie.

1) Licencja HI - 10 szt.

Nazwa oferowanych licencji:

/nalezy wypelnic/

Licencja pozwalaj^ca na obslug? dodatkowych serwerow w ramach posiadanego systemu i

zapewniaj^ca funkcjonalnosc identyczn^ z posiadanymi licencjami HPE Data Protector On-line

Extension for ONE Windows/Linux system (B6965BAE), w szczegolnosci wykorzystanie

posiadanego oprogramowania HP Data Protector do wykonywania on-linowych kopii zapasowych

posiadanych baz danych m.in. MS SQL oraz aplikacji: MS Exchange, VMware ESX/ESXi, MS

Sharepoint.

Powyzszy opis dotyezy kazdej pojedynczej sztuki licencji.
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2) Licencja IV - 5 szt.

Nazwa oferowanych licencji:

formularz opis przedmiotu zamowienia

/naleiy wypelnic/

Licencja pozwalaj^ca w ramach posiadanego systemu wykonywania kopii zapasowych na

odzyskiwanie pojedynczych elementow np.: wybranych serwerow wirtualnych zainstalowanych na

posiadanym systemic Vmware, pojedynczych maili w posiadanym systemic MS Exchange. Jedna

licencja obejmujejeden serwer.

Powyzszy opis dotyczy kazdej pojedynczej sztuki licencji.

V. Gwarancia i rekoimia za wady.

Wykonawca zobowi^zuje si? udzielic gwarancji i r?kojmi za wady na warunkach okreslonych

w SIWZ, w tym w niniejszym fonnularzu oraz we wzorze umowy.

Okres gwarancji i r?kojmi za wady wynosi 12 miesi?cy. Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady

liczony jest od dnia podpisania protokohi odbioru odpowiednio przedmiotu obj?tego zamowieniem

gwarantowanym b^dz przedmiotu obj?tego prawem opcji (realizacja prawa opcji w pelnym lub

niepeinym zakresie - w zaleznosci od decyzji Zamawiaj^cego).

Udzielona gwarancja stanowi gwarancj? producenta oprogramowania (systemu).

Warunki gwarancji w calym okresie jej obowiqzywania obejmuj^ rowniez asyst? techniczn^

zapewniaj^c^:

a) okno czasowe zgtaszania wszelkich nieprawidlowosci w funkcjonowaniu oprogramowania

(systemu): 24 godziny na dob? przez 7 dni w tygodniu /konkretny sposdb przekazywania

zgtoszen okresli umowa (e-mail i/lub faks i/lub telefon i/lub dedykowana strona wwwj/;

b) czas reakcji na zgloszenia wszelkich nieprawidlowosci w funkcjonowaniu oprogramowania

(systemu): w ci^gu 2 godzin licz^c od chwili zgloszenia;

c) czas usuni?cia wszelkich nieprawidlowosci w funkcjonowaniu oprogramowania (systemu):

w terminie uzgodnionym z Zamawiaj^eym z uwzgl?dnieniem lit. d); uzgodnienie terminu

nastqpi bez zb?dnej zwloki i zostanie potwierdzone przez Zamawiaj^cego za posrednictwem

poczty elektronicznej na adres e-mail podany w tym celu przez Wykonawc?;

d) nieprawidlowosci w funkcjonowaniu oprogramowania (wszelkie wady, bl?dy etc.) mog^ bye

usuwane bqdz poprzez zastosowanie tymczasowych rozwi^zah (workaround), b^dz przy pomocy

dedykowanych poprawek bqdz przy najblizszym wydaniu nowej wersji;

e) dost?p Zamawiaj^cego do wszelkich poprawek, aktualizacji oraz nowych wersji dostarczonego

oprogramowania (systemu), zgodnie z pkt II ppkt 3 niniejszego formularza;

f) uzytkowanie oprogramowania (systemu) w srodowisku Slqskiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ

znajduj^cym si? w lokalizacji przy ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice oraz lokalizacji przy

ul. gen. Jankego 15a, 40-844 Katowice.

Opisany okres oraz warunki gwarancji i r?kojmi za wady maj^ zastosowanie rowniez

w przypadku przedmiotu (elementow) obj?tego prawem opcji.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawey:

Data podpis/y
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - S%kim Oddziaiem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy

ul. Kossutha 13, w imieniu ktorego dziala:

!  — Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

na podstawie , zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z  siedzib^ w , adres: , wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem /jezeU dotyczy/,
NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu zakiadowego: /jezeh dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala:

—  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

§1

Ptzedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa posiadanego przez Sl^ski OW NFZ systemu HPE Data

Protector, zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zal^,czniku nr 1 do umowy. Przedmiot

umowy obejmuje zamowienie gwarantowane oraz zamowienie objgte prawem opcji.

(Uwaga: nr 1 i^stanie prt^gotowany w oparciu o formulary opts pm^edmiotu i^mowienid).

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

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

opisanego w pkt IVB zalq,cznika nr 1 do umowy. Reahzacja prawa opcji uzalezniona b^dzie od decyzji

(woh) Zamawiajqcego. Wykonawcy nie przyslugujj;, zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego

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

opcji w niepelnym zakresie.

3. Wykonawca zobowij^zuje si? zrealizowac umow? przy spelnieniu wszystkich wymogow opisanych

w zal^czniku nr 1 do umowy, w tym wymogow wynikajq,cych z zobowi^zah Wykonawcy zawartych w pkt

II zal^cznika nr 1 do umowy.

4. Zamawiaj^cy z tymlu zreahzowania przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zaplacic Wykonawcy

wynagrodzenie na zasadach okreslonych w §3 umowy.

jezeli dotyczy Wykonawcy:

5. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma

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

nr 17/pn/2017, tj

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

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 17/pn/2017. Zmiana

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

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

§2

Termin i miejsce tealizacji umowy

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

do 45 dni hcz^c od dnia zawarcia umowy.

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

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

1

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

o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^u 2 miesi^cy licz^c od dnia zawarcia umowy.

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

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

zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch cz^sciach w ciqgu ww. 2 miesi?cy licz^c od dnia

zawarcia niniejszej umowy.

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

udzielone na czas nieoznaczony.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc licencje (kody licencyjne, ewentualne dokumenty licencyjne,

ewentualne nosniki CD lub DVD) obj?te przedmiotem umowy, tj. odpowiednio zamowieniem

gwarantowanym oraz prawem opcji, wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko, na adres

Sl^skiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, w terminie wskazanym w ust.l lub

odpowiednio w ust.2 zd.l niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca zobowiqzuje si? i oswiadcza, ze dostarczone licencje (kody licencyjne, dokumenty

licencyjne oraz nosniki, o ktorych mowa w ust. 4), nie namszaj^ praw tnnych osob lub podmiotow,

w tym praw autorskich, prawa wlasnosci, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych

oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowitq. odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^.

6. Dostawa winna zostac potwierdzona protokolem odbiom, ktory winien zawierac nast?puj^ce dane:

nazwa i adres Wykonawcy (sprzedawcy), numer niniejszej umowy, rodzaj i Hose dostarczonych

Hcencji, ceny jednostkowe oraz termin dostawy.

7. O terminie konkremej dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac Zamawiaj^cego z co

najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, pod numer telefonu lub na adres e-mail wskazany w §4 ust.2

umowy.

8. Niebezpieczenstwo utraty lub uszkodzenia dostarczanego przedmiom timowy przechodzi na

Zamawiaj^cego z chwd^ podpisaniaprotokotu odbiom.

9. Obowi^zek sporzsidzenia protokotu odbiom (tj. odpowiednio protokolu odbiom zamowienia

gwarantowanego oraz protokolu odbioru przedmiotu obj?tego prawem opcji), spoczywa na

Wykonawcy. Kazdy protokol winien bye podpisany przez przedstawicieH obu Stron umowy,

o ktorych mowa odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umowy.

§3

Wynagtodzenie umowy i sposob zaplaty

1. Z tytulu wykonania zamowienia gwarantowanego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

w wysokosci: zl bmtto (slownie: zlotych bmtto), w tym wynagrodzenie

netto: zl, zgodnie z pkt I zal^czruka nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

(Uivaga: pkt I ̂icic^nika nr 2 ̂ostanie pr^ygotowanj w opardu o pkt 1A formulary oferty).

W ptpypadku. gdy ohowia?ek podatkowv s'godnie y pr^episami o podatku od towarow i using bedsje pocTymal na

Zamawiajacym ust. 1 brtrm: Z tytulu wykonania zamowienia gwarantowanego Zamawiaj^cy zaplaci

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci: zl (slownie: zlotych), bez podatku

od towarow i uslug, zgodnie z pkt I zal^cznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.l niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki

i naleznosci zwi^zane z reahzacj^ zamowienia gwarantowanego, w tym koszty transporm do

wskazanego miejsca, ubezpieczenia przedmiom zamowienia gwarantowanego, a takze koszty zwi^zane

z reaUzacj^ zobowi^zah z t3milu gwarancji (w tym asysty technicznej) i r?kojmi za wady.
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W pr^padku. ?ch ohowia7ek podatkowy 79odnie y pr^^isami o podatku od towarow i usluv bedsie spoc^wai- na

T^amawiajMym w ust.2 in ftnepoprsycinku dopisuie sie: „za wyjq^tkiem podatku od towarow i uslug (VAT)".

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji w caiosci lub w cz^sci, Zamawiaj^cy

zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za konkretnie zamowione elementy obj^te prawem opcji wedlug

cen jednostkowych podanych w pkt II zal^cznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa. Podane ilosci

sztuk dla poszczegokiych elementow prawa opcji nie mogq, zostac przekroczone.

Ceny podane w pkt II zai^cznika nr 2 do umowy zawieraj% odpowiednio wszelkie koszty, oplaty, podatki

i naleznosci zwi^zane z reaHzacj^ danego przedmiotu (elemenm) obj^tego prawem opcji, w tym koszty

transportu do wskazanego miejsca, ubezpieczenia przedmiotu umowy obj^tego prawem opcji, a takze

koszty zwi^zane z realizacjq^ zobowi^,zan z tymlu gwarancji (w tym asysty technicznej) i r^kojmi za wady.

(Uwqga:pkt II ̂iqctpiik nr 2 ̂stanie pr^gotomany w oparciu o pkt IB formulary ofirty).

W prrypadku. gdy obowiasyk podatkowy svodnie y pr^episami o podatku od towarow i uslug bedsie pocTywal na

7.amawiajaiym n> ust.3 inpine po prrednku dopisuje sie: „za wyj^tkiem podatku od towarow i uslug (VAT)".

4.- Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragralu, nast^pi w formie polecenia

przelewu w terrninie do 30 dni Kcz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez

Wykonawcg prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokolu odhioru potwierdzaj£|,cego

reaUzacj^ zamowienia gwarantowanego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

5. Zapiata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, hast^pi w formie polecenia

przelewu w terminie do 30 dni Hcz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajq^cego przez

Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokolu odhioru potwierdzaj^cego

realizacjg prawa opcji (przy uwzgl^dnieniu §1 ust.2 umowy), na rachunek bankowy Wykonawcy

podany na fakturze VAT.

6. Wartosc faktury VAT wystawionej na podstawie ust.4 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyc

kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wartosc faktury VAT wystawionej na podstawie ust.5 niniejszego paragrafu, nie moze opierac si? na

cenach jednostkowych innych niz ceny podane w pkt II zal^cznika nr 2 do umowy.

8. Wykonawca zobowiqzuje si? do wystawienia i dostarczenia danej faktury VAT z tytulu niniejszej

umowy w terminie zgodnym z obowi^zujq^cymi w tym zakresie przepisami prawa.

9. Na fakturze VAT Wykonawca winien umiescic nast?puj^ce dane nabywcy; Narodowy Fundusz

Zdrowia z siedziby w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 107000i057. Odbiorc^.

i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach, ul. Kossutha

13, 40-844 Katowice.

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

11. Zamawiajq,cy zaplaci Wykonawcy odsetld ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone

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

wezwania do zaplaty.

12. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajq,cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci%

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

13. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie reaUzacji niniejszej umowy, zmiana

zostanie uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie

netto z tytulu umowy, w tym takze ceny (wartosci) netto podane odpowiednia w pkt I i pkt II

zalq.cznika nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doHczeniu akmalnie

^ 3
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obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie nie przekroczylo odpowiednio - ceny za

zamowienie gwarantowane oraz za zamowienie objgte prawem opcji.

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych w umowie, w tym

w zai^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokosci.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie wprowadzona w drodze

pisemnego aneksu do umowy.

§4

1. Osobjj. zobowi^zanq, i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^

niniejszej umowy w zakresie formalnym, jest: , tel , adres e-mail:

2. Osob^ zobowi^zanq, i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad reaHzacj^

niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznion^ do podpisania protokoiu/6w,

o ktorych mowa w niniejszej umowie, jest: , tel , adres e-mail: lub , tel.

, adres e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych

osob.

3. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa

w niniejszej umowie oraz zobowi^zan^ do nadzorowania realizacji umowy jest , tel ,

adres e-mail:

4. Ewentualna zmiana osob b^dz danych teleadresowych wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej

skutecznosci b^dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do

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

zmiana.

§5

Gwarancja (w tym asysta techniczna) i r^kojmia za wady

1. Wykonawca ponosi odpowiedziaLnosc za realizacj? przedmiom umowy.

2. Wykonawca udziela 12-miesi?cznej gwarancji i 12-miesi?cznej r^kojmi za wady przedmiom umowy,

przy zachowaniu wamnkow okreslonych w zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg okresu gwarancji

i r^kojmi za wady Hczony jest od dnia podpisaniaprotokotu odbiom odpowiednio przedmiom obj^tego

zamowieniem gwarantowanym b%dz przedmiom obj^tego prawem opcji (reahzacja prawa opcji

w pelnym lub niepelnym zakresie — w zaleznosci od decyzji (woli) Zamawiaj^cego).

3. Wamnki gwarancji w calym okresie jej obowi^zywania obejmuj% rowniez asyst? techniczn^ na

zasadach opisanych w zal^czniku nr 1 do umowy.

4. Wykonawca zobowiq^zuje si? do usuni^cia wad fizycznych oprogramowania (systemu), jezeli wady

ujawniq, si? w okresie gwarancji (naprawa) lub do dostarczenia oprogramowania (systemu) wolnego

od wad (wymiana). Zamawiaj^cemu przysluguje z^danie dostarczenia oprogramowania (systemu)

wolnego od wad (wymiana), jezeli nie jest mozhwe korzystanie z dostarczonego oprogramowania

(systemu).

5. Wykonawca zobowi^zuje si? do naprawy lub wymiany oprogramowania (systemu) na wolne od wad

w terminie uzgodnionym z Zamawiajq;cym. Uzgodnienie terminu nast^pi bez zb?dnej zwloki

i zostanie potwierdzone przez Zamawiaj^cego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres

e-mail podany w tym celu przez Wykonawc? (adres e-mail: ).

6. Wszelkie koszty zwi^zane z naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnieh gwarancyjnych Zamawiaj^cego b^dz z tymlu r?kojmi

za wady wynikaj^,cych z niniejszej umowy, mogq. bye skutecznie przekazane przez Zamawiaj^cego za

posrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: i/lub faksu: i/lub
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telefonu; i/lub dedykowanej strony www: jw dniu ;(awarcia

umony Wykonawca mka^e konkretny sposob kontaktuj.

Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca zobowi^zuje si? kazdorazowo niezwlocznie potwierdzic

Zamawiaj ̂cemu.

Wykonawca zobowi^zuje si? niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie dotycz^cej

wskazanego w ust? zd.l sposobu kontaktu (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu na

pismie lub faksem: lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ), pod rygorem

uznania zgioszenia dokonanego ptzez Zamawiaj^cego na podany w ust7 zd.l sposob kontakm, za

skuteczne.

Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania wszelkich nieprawidlowosci zgodnie z zaiq^cznikiem nr 1 do

umowy (okno czasowe).

8. Uprawnienia i zobowi^zania z tymlu r?kojmi za wady okreslaj^ przepisy kodeksu cywilnego.

9. Zasady opisane w niniejszym paragrafie majq_ zastosowanie zarowno do zamowienia

gwarantowanego, jak i przedmiotu obj?tego prawem opcji.

§6

Kafy umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si?

zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.l umowy w przypadku skorzystania ptzez

Zamawiaj^cego z uprawnienia do rozwi^zania umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy,

o ktorych mowa w §7 ust.l lit.a lub Ht.b lub lite umowy, a takze jezeli Wykonawca zlozy oswiadczenie

o odst^ieniu od umowy b^dz o rozwiqzaniu umowy;

b) w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.l

umowy (45 dni), z zastrzezeniem §7 ust.l lit.a 1 umowy; ,

c) w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.2 zd.l

umowy (45 dni), z zastrzezeniem'§7 ust.l Ut.b umowy;

d) w wysokosci 25,00 zl za kazdq, rozpocz?tq, godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji (czasu

przyst^pienia), o ktorym mowa w pkt V lit.b zal^cznika nr 1 do umowy;

e) w wysokosci 50,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do czasu usuni?cia nieprawidlowosci

ustalonego na podstawie pkt V lit.c zalq^czmka nr 1 do umowy;

^ w wysokosci 50,00 zl za kazdy dzien opoznienia w naprawie b^dz wymianie przedmiotu umowy na

wolny od wad w stosunku do terminu ustalonego na podstawie §5 ust.5 umowy.

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajq^cemu kar? umown^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania

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

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

ma on w stosunku do Zamawiajq^cego (w tym w szczegokiosci z wynagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^pienia okoHcznosci sily

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

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

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

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

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



Nr zamowienia: 17/pn/2017 wzor umowy

uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwaliEkacji zdarzenia, na jakie powoluje si?

Wykonawca, jako sily wyzszej otaz jej wpiywu na wykonanie umowy.

5. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy niedotrzymanie

tettninu wykonania zamowienia zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie

Zamawiaj^cego.

§7

Rozwit^zanie umowy

1. Zamawiaj^cy moze skorzystac z przysluguj^cego mu uprawnienia do rozwi^zania umowy

w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z nizej wymienionych okolicznosci:

a) opoznienie w stosunku do terminu dostawy, o ktorym mowa w §2 ust.l umowy, przekroczyio 15 dni;

b) opoznienie w stosunku do terminu dostawy, o ktoryrn mowa w §2 ust.2 zd.l umowy, przekroczyio 15 dni;

c) ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic?, o ktorym mowa w §9 ust.l umowy.

2. Rozwi^zanie umowy winno nast^pic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze

wskazaniem na okolicznosci stanowij^ce podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy

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

3. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie

dostarczone licencje, co do ktorych Zamawiaj^cy dokonal odbioru (podpisal protokol odbioru),

z zastrzezeniem ust.4.

4. Rozwiq^zanie umowy z przyczyny, o ktorej mowa w ust.l lit.a niniejszego paragrafu, uniemozUwia

dokonanie odbioru przedmiotu obj?tego prawem opcji.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (slownie:'

zlotych), CO stanowi 10% ceny oferty (tj. ceny za zamowienie gwarantowane).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq, lub

kdka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh pubHcznych. 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

zostame wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. W okresach przyslugujq^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (odpowiednio 70 % i 30%),

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

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeU zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo

w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeU zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumenm -

w okresie waznosci dokumentu).

4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 Prawa zamowieh

pubHcznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w dwoch cz?sciach.

Do 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni Hcz^,c od dnia

nalezytego wykonania zamowienia gwarantowanego, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru

dotycz^cych zamowienia gwarantowanego. Pozostale do 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu

r?kojmi za wady uwzgl?dniaj^cego rowniez uplyw r?kojmi za wady przedmiom umowy obj?tego

prawem opcji (jezeH Zamawiaj^cy skorzysta z prawa opcji).

,  6
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§9

1. Osoby po stronie Wykonawcy nadzoruj^ce umow^, a takze maj^ce bezposredni dost^p do

srodowiska systemowego Zamawiajqoego w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy, w tym w okresie

realizowania zobowiq^zan z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady, zobowi^zane do zachowania

w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych,

finansowych, handlowych, prawnych i organizac)^nych, danych osobowych podstawowych, jak

i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji

oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty,

ktorymi posluguje si? wykonujjtc obowiq^zki wynikaj^ce z niniejszej umowy. Qdpowiedzialnosc za

naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek informacji

stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad

okreslonych w §7 ust.2-ust.4 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci

wskazanej w §6 ust. 1 lit.a umowy, a takze do powiadomienia stosownych organow.

2. Osoby wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu zobowi^zane zlozyc na r?ce Pelnomocnika ds.

Ochrony Informacji Niejawnych Slq,skiego Oddzialu Wojewodz'kiego Narodowego Funduszu

Zdrowia — , tel we wczesniej uzgodnionym z nim terminie,

oswiadczenie o tresci stanowi^cej zaiq,cznik nr 3 do umowy.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji

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

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

oraz ich zrodla.

§10

1. Zamawiajq^cy dopuszcza mozliwosc zmiany nazwy danej Ucencji w stosunku do nazwy podanej przez
Wykonawc? w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 17/pn/2017, na pisemny wniosek Wykonawcy
i za zgodq, Zamawiaj^cego, pod warunkiem l^cznego speinienia ponizszych przeslanek:
1) zmiana ta dotyczy tyiko i wyi^cznie nazwy, nie zas funkcjonalnosci licencji (oprogramowania)

opisanych w zal^czniku nr 1 do umowy;

2) zmiana nie spowoduje podwyzszenia wynagrodzenia (wynagrodzenie moze jednak zostac

obnizone) odpowiednio za zamowienie gwarantowane oraz za przedmiot bbj?ty prawem opcji;
3) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela

producenta) oprogramowania potwierdzaj^ce zmian? nazwy licencji.

2. Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do umowy

poprzedzonego pisemny zgodq, Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu
wykonania umowy. Jezeli zmiana b?dzie oznaczaia obnizenie wynagrodzenia niniejsze zostanie obj?te

tresci^ ww. aneksu do umowy.

§11

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

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

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowa b?dzie reaUzowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^w zamowieniu nr 17/pn/2017.

4. Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygm?ciu s^du

wiasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(Katowice).

7



Nr zamowienia: 17/pn/2017 wzor umowy

5. Umowa zostala sporz£(,dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

1

Zat^cznik nr 1 do umowy zost
zamowienia. y/
Zatqcznik nr 2 do umowy zostanit
Zaiqczniktir 3 do limowy zostanit

anie przygotowany w oparciu o formularz opis przedmiotu

przygotowany w oparciu o pkt lA ipkt IB formularza oferty.
'przygotowany w oparciu o wz:dr zaiqczony do wzoru umowy.

KffiROWNIK

^ojewodzkiego
^wiawKatowicaeh

'hczkowski

'ego i-unduszu Kt-1861

PEINOMOCM DS. OCHRONY INFORfilCJ! NiBJAWNYCH
Slijskicgo Oddzialu Wojc.w odzkicgo

Narodowego Funduszi/^drowia w Kalowicach

Macik' Zymelka
H . V w z: E, L N UK
Wydziahl Ksi^owotci
GWwiwJfert^swy

IjSkO lSlq^kiM0<Qd^ku-S^w6(tekiegoNBrodowegemirou^ Zdro^a \v Katowicach



Nr zamowienia: 17/pn/2017 zatqcznik nr 3 do umowy nr - wzor oswiadczenia

(imi? i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsamosci)

OSWIADCZENIE

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

Zobowisizuj^ si^:

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

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

3) nie wykorzystywac 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 lub bt^dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okolicznosci wskazuj^cych na
naruszenie ochrony danych, bezzwiocznie 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 ochrony obiektu;

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

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

Wykonano w 2 iednobrzmigcvch egzemplarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscowosc, data czytelny podpis

\r
ZAMAWIAJ4CY ^ WYKONAWCA



Nr zamowienia: 17/pn/2017 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

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

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiajqcego obowlqzku podatkowego zgodnie

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

ponizej:

a) nazw§ (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa b^dzie prowadzic do powstania

u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towarow i ustug;

b) wartosc towaru/ustugi, o ktorym mowa pod lit.a), bez kwoty podatku VAT, tj. cena

netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozono ofertg, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajqcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc ofertg,
informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiajgcego
obowiqzku podatkowego, wskazuj^c nazwg (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bgdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje sig, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajgcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ciqzy na Zamawiajqcym w przypadku, np.:
- wewn^trzwspolnotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zai^czniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objqte
mechanizmem odwroconego obcigzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urzpdzenia wystqpuj^ce pod
nazwami: paimtop, netbook, mini book, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wiqze sie anaiogiczny obowigzek doiiczenia przez
Zamawiajgcego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi§ I nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia; 17/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adtes:

AKTUALNE NA DZIEN SKLADANIA OFERT

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

Na pottzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. rozbudowa posiadanego przez

Sl^ski OW NFZ systemu HPE Data Protector, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Sl^ski Oddzial Wojewodzki w trybie przetargu nieograniczonego,

oswiadczam, co nast^puje.

OSWIADCZENIE WKONAWCY

Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym

dotycz^cym Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ze 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 post^powania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majqcci ̂ astosowanie podstawy

nykluc^nia sposrod wymienionjch w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawj P^).

Uwaga! Zgodme 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^

wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegokiosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej

przestgpstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub

naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania

oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si^, jezeh wobec wykonawcy, b^d^cego podmiotem



Nr zamowienia: 17/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz

nie uplyn^i okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstawq, 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^iem nast?puj^ce srodki naprawcze:

Zamawiaj^cy nie okre^a (nie stawia) zadnych warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa

w art.22 ust.l pkt 2 pzp.

Imi? i nazwisko upe4nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

liiU



Nr zamowienia: 17/pn/2017 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALSO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAEOWEJ

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

zamieszczenia na sttonie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same) grupy kapitalowej z innym

Wykonawcq, lub Wykonawcami, ktdrzy ziozyli oferty w niniejszjrtn post^powaniu.

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

i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow,

ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez

tego przedsi^biorc?.

Na podstawie infprmacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu na rozbudow^ posiadanego przez

Sl^ski OW NFZ systemu HPE Data Protector,

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gmpy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien pubUcznych. *

II. oswiadczam, iz nalez^ do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien pubkcznych. *

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadzq^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis

Uw


