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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA MATERIALOW BIUROWYCH

zal^cznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa

3. formularz wykaz dostaw

4. wzor umowy

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

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

7. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa

data i podpis:

Zatwierdzam

Sl^skiege Oddzmhi W'^jewddzkiego
NasBdowego fusd^Mswia w fetowicach,
lASTlPeA DYKEflofe DS.<&DYCZNYCH

JPIoirlA^ak

Kania
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

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

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Postfpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1986).
Rodzaj zamdwienia: dostawa.

WartoSd zamdwienia jest nmiejsza nii 144.000 emo.

Numer post^powania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem l/pn/2019. Wykdnawcy

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

Terminologia

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

nale^ przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied pubUcznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa

jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumied Slgski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia

(SOW NFZ lub ^ll^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nale^ przez to rozumied dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz^dzeniu Ministra

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

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

zamdwienia (Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm.).

in. Onis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa materiaidw bimowych opisanych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia

i kalkulacja cenowa, na zasadach okre^lonych w niniejszej SIWZ.

Oferowane i dostarczane materialv biurowe winnv bvd:

a) fabrycznie nowe, tj. nieu^ywane i wyprodukowane nie wcze^niej nil w okresie 12 miesi?cy poprzedzaj^cych

bezpo^rednio miesi^c kalendarzowy, w ktdrym Wykonawca b?dzie realizowal konkretn^ dostaw? cz?^ciow^;

b) wysokiej jako^ci, w pelni wartoSciowe i przydatne do uiytku zgodnie z ich przeznaczeniem;

c) wyprodukowane zgodnie z obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa, a je^li wymagaj^ tego przepisy -

posiadaj^ce deklaracje zgodno^ci CE.

Kod Wsndtoego Slownika Zamdwien fCPV):

wyroby biurowe - 30.19.20.00-1;
22.85.10.00-0 skoroszyty, 30.19.73.20-5 zszywacze, 30.19.21.30-1 oldwki, 30.19.92.30-1 koperty, 24.91.00.00-6 kleje,

30.14.12.00-1 kalkulatoiy biurkowe, 39.24.12.00-5 noZyczki, 39.24.11.00-4 noZe, 30.23.74.30-2 markery, 30.19.76.30-1 papier

do dmkowania, 30.19.76.41-1 papier termograficzny, 30.19.21.21-5 dhigopisy kulkowe, 30.19.21.23-9 dhigopisy z koncdwk^

z wldkna, 30.19.32.00-0 korytka i organizatory na biurka, 30.19.28.00-9 etykiety samoprzylepne, 30.19.25.00-6 okladki

przezroczyste, 30.19.21.33-2 temperdwki do ol6wk6w, 30.19.72.20-4 spinaeze do papieru, 22.60.00.00-6 tusz, 44.61.71.00-9

pudla kartonowe, 30.19.50.00-2 tabliee, 30.19.21.60-0 korektory, 30.19.29.10-3 folia lub ta^ma korekcyjna, 30.19.37.00-5

pudelko do przechowywania dokumentdw, 30.19.71.00-7 zs2ywki (...), 30.19.73.21-2 usuwaez zszywek, 22.81.50.00-6

notatniki, 22.81.61.00-4 bloczki notatkowe, 22.81.63.00-6 bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki, 30.19.74.00-0 g^bka

do zwilZania znaczkdw, 39.52.58.00-6 ̂ ciereczki do ezyszczenia, 30.19.21.00-2 gumki, 30.19.73.30-8 dziurkaeze, 39.29.25.00-0

linijki, 30199500-5 segregatory (...), 30197130-6 pinezki kre^larskie.
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W formularzu opis przedmiotu zam6wienia i kalkulacja cenowa, w ostatniej kolutimie tabeli Wykonawca winien

wskazad nazw? lub fimif producenta kaiidego oferowanego materiahi biurowego. Podana nazwa/firma producenta

materiahi biurowego stanowi tym samym tre§6 oferty.

2. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv.

Wykonawca winien udzielic na przedmiot zamdwienia 24-niiesi?cznej gwarancji oraz 24-miesi?cznej r?kojmi

za wady, na warunkach okreSlonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania danego protokolu odbioru cz?^ciowego.

Wykonawca zobowi^any b^dzie wymienid na wiasny koszt towar wadliwy na wolny od Wad w terminie do 5 dni

roboczych licz^c od dnia przekazania przez Zamawiaj^cego zawiadomienia o wadzie. Przez dni robocze nalezy

rozumied dni od poniedzialku do pi^tku za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Warunki niatno^ci: okre^Ia wz6r umowv.

4. Tnne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiliwo^ci iskladania ofert czp^ciowych.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiliwo^ci skladania ofert wariantowych.

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

4) J^zyk post^powania.

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

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

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdra formuiuje zasad? u:zywania j?zyka

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

polskim w art. 11 stanowi, art. 5-10 tej& ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

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

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

5. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca moze nowierzvd wykonanie cz?§ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp 2:ada wskazania przez Wvkonawce czesci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
Dodwvkonawcdw fnatrz: pkt 10 formularz oferty).

3) ZaniawiaJ^cy nie ^^da, aby Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz?^ci zamdwienia
podwykonawcy/om, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu
w post?powaniu zamieszczal informacje o podwykonawcach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l
pkt 1 pzp, chyba, ̂ e podwykonawca jest jednocze^nie podmiotem, na ktdrego zasoby Wykonawca powohije
si? na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania warunku udzialu
w post?powaniu (warunku dot. zdolno^ci zawodowej - posiadanie wymaganego do^wiadczenia).

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 p^, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy ddtyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania
warunku udzialu w post?powaniu (warunku dot. zdolno^ci zawodowej - posiadanie wymaganego

doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiaj^cemu, ±e proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni± podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga; stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalezy rozumiec umow? w formie

pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem s^ ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?5d

zamdwienia publicaiego, zawartu mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmiotem

(podwykonawcy), a w przypadku zamdwieA publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawcy

a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.
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»W zwi^zku z powyzszym podwykonawc^ w niniejszym zamdwieniu nie b^dzie producent, czy tei dystrybutor

dostarczanych materialdw bixirowych.

rV.Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w ci^gu 12 miesi§cy licz^c od dnia zawarcia umowy.

Zamdwienie winno byd realizowane dostawami cz?5ciowymi. Kaida z dostaw cz?5ciowych zostanie zrealizowana

na podstawie konkretnego zamdwienia Zamawiaj^cego, zawieraj^cego wykaz zamawianego asortymentu.

Kazda dostawa cz?Sciowa winna zostad zrealizowana w terminie do 5 dni licz^c od dnia zlozenia przez

Zamawiaj^cego konkretnego zamdwienia.

Zamawiajqcy szacuje liczbf dostaw czqsciowych w okresie obowiqzywania umowy na okolo 12 dostaw.

2. Miejsce realizacji zamdwienia - miejsce dostawy: l^l^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
(magazyn).

V. Warunki ndziaiu w postepowanin

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

1) nie podlegaj^ ̂ kluczeniu;

2) spelniaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

o zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udziahi w post?powaniu dotycz^cy zdolno^ci zawodowej

(posiadanie wymaganego doSwiadczenia).

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

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

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oSwiadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, za& w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei; o^wiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

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

dowody na to, iQ podJ?te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci

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

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

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

ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, Jeiieli wobec Wykonawcy,

b?d4cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zam6wienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, kt6ry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,

warunku udziahi w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa

w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiajqcy moze wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.
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Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzd - spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okre^Ionego przez

Zamawiaiacego w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ.

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowei.

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w postepowaniu dotyczacegO zdolno^ci zawodowej (posiadania

wymaganego do^wiadczenia), a opisanego poni^ej, Wykonawca sklada o^wiadczenie o speinianiu ww. warUnku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajacego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a

i lit.b SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotyczacy zdolnoSci zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia)

polegajacy na naleiytym wykonaniu, a w przypadku ̂ wiadczed okresowych lub ciaglych r6wnie2; wykonywaniu,

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2:eli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy

- w tym okresie, przynajmniej 2 (dw6ch) dostaw materiaidw biurowych wykonanych lub wykonywanych,

0 warto^ci wskazanej poni^ej.

Pod pojeciem wvkonana dostawa nalezy rozumied zamdwienie polegajace na dostarczeniu materialdw biurOwych

0 warto^ci nie mniejszej nii 100.000,00 zlotych brutto, ktdrego realizacja zostala zakodczona (umowa zostala
zrealizowana).

Pod pojeciem wvkonvwana dostawa nalezy rozumied zamdwienie b^d^ce w trakcie realizacji (mnowa jest nadal

realizowana) polegajace na dostarczaniu materialdw biurowych, ktdrego pewna cze^d o warto^ci nie nmiejszej niz

100.000,00 zlotych brutto, zostala juz: zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie iwiadczen okresowych

lub ci^glvch. Je^ieli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej ̂ wiadczenie okresoWe lub ci^gle,

w przypadku w^tpliwd^ci zobowi^zany b^dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter Swiadczenia).

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadlm ^wiadczen okresowych lub ciaglych rdwniez wykonywanych -
Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania
1 podmiotdW, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowoddw okre^laj^cych, czy te
dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyzej,
s^ referencje b^dz iime dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane,

a w przypadku ^wiadczen okresowych lub ciaglych s^ wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny

0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanieHzyskad tych dokumentdw - oiwiadczenie Wykonawcy;

w przypadku ^wiadczen okresowych lub ciaglych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty

potwierdzaj^ce ich naleZyte wykonywanie powinny byd wydane nie wcze^niej niZ 3 miesi^ce przed uplywem

terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, Ze dostawa
zostala wykonana lub jest wykonywana naleZycie.

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

♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat§ wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania
(zakohczenia) dostawy (umowa zostala zrealizowana); w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal
realizowana) - Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej juZ cz^^ci
dostawy z zaznaczeniem, iZ jest to zamdwienie nadal realizowane (mnowa jest nadal realizowana).

♦Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartoSd dostawy, Wykonawca:
- w przypadku dostawy wykonanej (umowa zostala zrealizowana) - wpisuje kwot? bmtto w zlotych za calo^d
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wykonanej dostawy, za^

- w przypadku dostawy wykonywanej (lunowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje zardwno kwot? brutto

w zlotych za zrealizowan^ juz w ramach cato^ci cz^^d dostawy oraz kwot? brutto w zlotych stanowi^c^ warto^d

calej dostawy.

♦Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwieA bylby szerszy (np. obejmowalby
r6wnie;z dostaw? innych elementdw, innego asortymentu lub inny rodzaj zamdwienia), Wykonawca winien
wyodr^bnid i podad dane dotycz^ce dostawy materiaidw biurowych. W przypadku podawahia warto^ci Wykonawca
winien wpisad zardwno kwot? brutto stanowi^c^ warto§d calego zamdwienia (uniowy), jak i warto^d brutto samej
dostawy materialdw biurowych.
♦ Wykonawca w fdnnularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazuj^cjego nazw? i adres.
♦Wykonawca podaje w formularzu wykaz dostaw informacj?, czy wykazana dostawa jest dostawy wykonan^, czy
nadal wykonywan^.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie z^dwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spehiid kazdy

z Wykonawcd;w wspdinie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;
b) warunek udziaiu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spelnid

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mozliwo^ci
sumowania zdolno^ci zawodowej - doSwiadczenia).

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udziaiu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego cz^sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytiiacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu, udowodni
Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu,
w szczegdlno^ci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, is udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot jego zdolno^d zawodowa
(do^wiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udziaiu w post?powaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.1 pkt 13-22 pzp.

Uwaga! W przypadku polegania na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu/dw, Wykonawca jest zobowi^zany
wskazad ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innych podmiotdw na zasadach
okre^lonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nale^e
wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy i^da wskazania w szczegdlno^ci:

a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego;
5
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d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powyZej pod lit.a)-d), wiimv znaleid sie w zobowiazaniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvzei. Wvkonawca zalacza do ofertv.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jeMi zdolno^ci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie

potwierdzaja speinienia przez Wykonawcy warunku udziahi w post^powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy aby Wykonawca w terminie pkre^lonym przez Zamawiaj^cego:

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

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

zawodowe, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.

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

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

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

oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualue na dzien skiadania oferty oSwiadczeuie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp,

tj. ze Wykonawca nie podlega wyklUczeniu oraz spehiia warunek udziahi w post?powaniu w zakresie

dotycz^cym zdolno^ci zawOdowej (posiadmiia wymaganego do^wiadczenia).

Informacje zawarte w ww. oiSwiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, it Wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spehiia warunek udziahi w post?powaniu.

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

nich podstaw wykluczenia oraz speiniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi

w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeuiu, o ktdrym mowa powy^ej (por. art. 25a

ust.3 pkt 2 pzp).

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

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

realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu/dw - patrz pkt V

pkt 3 SIWZ).

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

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

braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 pzp.

W przypadku przynale±no§ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zloiyc wraz z o^wiadczeniem

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ie powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia

konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.

Por. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw

dokumentdw (...).

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zalacznik do SIWZ.
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3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwy:^ej oceniona,

do zloi:enia w wvznaczonvm. nie krdtszvm nii 5 dni. terminie aktualnych na dzieii zloienia nast?puj^cych

dokumentdw;

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

lat przed uplywem terminu skladania ofert - a je2;eli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy

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

b) dowoddw okre^lajgcych, czy wykazane dostawy zostaiy wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy

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

na rzecz ktdrego dostawy byly wykonyw^e, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych s^
wykonywane, a Jewell z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy. W przypadku iwiadczen okresowych lub ci^glych
nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich naleiyte wykonywanie powinny

byd wydane nie wcze^niej mi 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.

»Jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz

z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

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

w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^any bfdzie wykazac (udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter ̂ wiadczenia.

4. W przypadku wspdlneao ubieeania sie o zamowienie przez Wvkonawcdw:

1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa W pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kaMy z Wykonawcdw wspdhiie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to wiimo potwierdzid spelnianie warunkdw udziahi

w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje

spelnianie warunku udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) o^wiadczenie, o ktdiym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kziAy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

0 udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku

opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden

z Wykonawcdw wspdhiie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich

Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doswiadczenie (brak mo^;liwo^ci sumowania zdolnoSci

zawodowej - doSwiadczenia).

5. Forma o^wiadczeh i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona mozliwosd

skladania dokumentdw lub oSwiadczed, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

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

zamdwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uiyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej.

Zamawiaj^cy nie dopu^cil mozliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyciu ^rodkdw

komunikacji elektronicznej w sposdb okre^lony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamdwied publicznych. Komunikacja z Wykonawcami - patrz pkt VII SIWZ.

W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona moi:liwo^d

skladania dokumentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, pr^ uiyciu §rodkdw komunikacji

elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
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Przedsi^biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw

dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.201 S.poz. 1993/, z lym ze:
1) dokumenty lub o§wiadezenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane

w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno^d z oryginalem,

2) po^wiadczenie za zgodno^d z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,

sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.

»Pe}nomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie notarialnie po^wiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy sif o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyd do oferty

pelnomocnictwo. Zgodnie z 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy wirmi ustanowid nelnomocnika do reprezentowania

ich w post^powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w postfpowaniu i zawarcia

umoWy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

»Po^wiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach

lub sytuacji polega Avykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si^ o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka^dego z nich dotycz^ (§ 14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentdw).

»Zamawiaj^cy mo:^e i^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw

lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi

w^tpliwo§ci CO do jej prawdziwo^ci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,

dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym wiimy byd skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

6. Art. 26 ust.3. ust.3 a oraz ust.4 pzo.

Jefeli Wykonawca nie zloiyl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oSwiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub iimych dokumentdw niezb?dnych do

przeprowadzenia post^powania, o^wiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane

przez Zamawiaj^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlotenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyja^nieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich ziozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby rmiewa^ienie
postfpowania.

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

wzywa do ich zloi:enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 4e mimo ich zloienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby xmiewaSnienie post^powania.

Zamawiaj^cy wzywa takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ziozenia wyjasnien dotycz^cych o^wiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zloienia o§wiadcze6 lub dokumentdw potwierdzaj^cych okoliczno^ci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 113 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce

tego Wykonawcy lub moi:e je, uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodostfpnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
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Zapisy pkt VI ppkt 5-7 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczeh wymaganych

w niniejszym post^powaniu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post(^povraniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczpnego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast^pnie zbadad, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega P^kluczeniu oraz spelnia warunek

udzialu w post^powanin.

» Jezeli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla sip od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mo^;e zbadad, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w postppowaniu wykonawca, ktdry zlozyl ofertp najwyzej ocenion^

spo^rdd pozostalych ofert.

Vn. Informacia o snosobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz nrzekazvwania

oiwiadczen lub dokumentdw. Osobv uprawnione do norozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mipdzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa sip za po^rednictwem operatora pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za po^rednictwem poslanca, faksu

lub przy u^yciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozUmieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu

uslug drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzeieniem, iz oferta winna zostad zlo2;ona pod

rygorem niewatoosci w formie pisemnej, pelnomopnictwo winno zostad zlo^one z zachowaniem formy okre^lonej

w pkt X lit. B SIWZ (rdwniei: w przypadku jego zloi:enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w ait. 26 ust.3a
pzp), za^ o^wiadczenia i ddkumenty, o kt6rych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzaj6w dokumentdw, jakich moze zpdad zamawiaj^cy od wykonawcy w postppowaniu o udzielenie

zamdwienia (rdwniez w przypadku ich zloi:enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),

w formie wymaganej cyt. rozpprzpdzeniem. z jednoczesnym uwzglpdnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra

Przedsipbiorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw

dokument6w,jakich(...)/Dz.U.20l8, poz. 1993/.

Uwzglpdniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz

niektdrych innychustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rdwniei; pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie p wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uiyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu using

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

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

posrednictwem faksu lub przy uzyciu ̂ rodkdw komimikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. 0 ̂wiadczeniu using drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na zpdanie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okre^lonym

w SIWZ.

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

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

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

winny byd kierowane lia adres e-mail: zamowieniapubliczne@,nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny byd

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiajpcego o wyjaSnienie tre§ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowipzany udzielid wyja^nien

niezwlocznie, jednak nie pd^ej nii na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli warto^d zamdwienia

9
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jest mniejsza niZ kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofeit. JeZeli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nien, Zamawiaj^cy
moze udzielid wyjaSnied albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

PrzedhiZenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.
9. ZamawiaJacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.

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

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniaeh wolnych od pracy.
11. Osoba uprawniona ze strony ZamawiaJacego do porozumiewania si? z Wykonawcami Jest;

Ewa Adamaszek - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwieb Publicznych;

adres e-mail: zamowieniaDubliczne@nfz-katowice.Dl.

Vin. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp ZamawiaJacy Zada od Wykonawcy wniesjenia wadium w wysoko^ci:

3.000,00 zlotych (slownie: trzy tysiace 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wnieSd wadium w JedneJ lub kilku nast?puJacych formach:

1) pieniadzu,

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

ze por?czenie kasy Jest zawsze por?czeniem pieni?^nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancj ach ubezpieczeniowyeh,

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

0 utworzeniu PolskieJ Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieniadzu nale^ wplacid przelewem na rachimek bankowy wskazany poniiej:

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

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Pddchora:tych I, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszehia wadium w formie innej nit pieni?^na, Wykonawca obowiazany Jest zloiyd dokument

- wadium w kasie Slaskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.

Tre^c takiego dokumentu nie mofe warunkowac wyplacenia kwoty wadium ZamawiaJacemu od badania

zasadno^ci ^adania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dniad

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoja waino^cia niusi obejmowad okres odpowiadajacy

terminowi zwiazania oferta (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwiazania oferta b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania

ofert. Wadium wiimo mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

Przez wniesienie wadiiun rozumie si? zloj:enie dokumentu w kasie Slaskiego OW NFZ, badz wplvw Srodk6w

pieni?2iiych na podany wyzej rachunek bankowy, przed unlvwem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastapi zgodnie z zasadami wynikaJacymi z art. 46 pzp.

6. ZamawiaJacy zobowiazany Jest odrzucid ofert?, Je2:eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).
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IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedlu^6 termin zwiazania ofert^, z tym
ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^ania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhifezy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyra±enia zgody, o ktorej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhrzenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhizeniem okresu wa^o^ci

wadium albo, jezeli nie jest to mo^:liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizony okres zwi^ania ofert^.

Jezeli przedhizenie terminu zWi^zania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^ek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhi^ienia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniej sza.

X. Onis SDosobu przvgotowYwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnid formularze (w tym wzory o^wiadczen) na maszynie do pisania albo odr?cznie,

drukowanym pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji.

W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6 formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nale^ wpisad "nie
dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, nale^y

wykonad kserokopi? danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnid wg potrzeb oraz podpisad.

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

formularza, sporzqdzonym przez Wykonawc?. Ofert? nalezy przygotowad oraz zlozyd

z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw sldadaj^cych si? na SIWZ. W przypadku

przepisywania formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw

znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kaZdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleZnie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. JeZeli Wykonawca

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlnoSci poprzez OCR, zobowi^any jest dokladnie

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

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

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

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

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

zobowi^an o wartoSci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

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

oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyd do

oferty. Ofert?, oSwiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowamiona do reprezentowania

Wykonawcy.

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

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

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j nr 208A oraz napisem:
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Przetarg nieograniczony - Nr l/pn/2019

DOSTAWA MATERL^pW BIUROWYCH
NIE OTWIERAC!: PRZED: f.l.M.-.MS godz. 11.30

Jez;eli oferta jest wysylana za pomoca przesyiki kurierskiej albo listowej, Wykonawca na kopercie

zewnftrznej winien zaznaczyd, ze przesyika zawiera ofertf oraz wskazad numer post^powania. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnoSci za nast^pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub

brakiem ktdrejkolwiekz ww. informacji.

E. ZamawiaJacy prosi o wtozenie do koperty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zaiaczniki wyniienione w pkt 15 formularza oferty,

z uwzglf dnieniem uwag do zalacznikdw.

W przypadku oi^wiadczen lub za^wiadczen skiadanych przez Wykonawc? zawierajacych informacje stanowiace

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, is nie moga byd one udost^pnione iimym uczestnikom post?powania,

Wykonawca powinien umic^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd Je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnicf przedsiebiorstwa definiuje art. II ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.):

Przez tajemnic? przedsiebiorstwa rozumie sif informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym

zestawieniu i zbiorze ich elementaw nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem

informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji

lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania

ich w poufhosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, ZamawiaJacy nie ujawnia informacji stanowiacych tajemnicf przedsifbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezieli Wykonawca, nie p6:^niej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl. is nie mbga byd one udostfpniane oraz wvkazal. Lt zastrzezone informacje
stanowia tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moiie zlo^d tylko jedna ofertf na cale zamowienie. Ofertf sklada sif w formic
pisemnej pod rygorem niewaznoSci. ZamawiaJacy nie wyrai:a zgody na zlo:^enie oferty w postaci elektronicznej.

G. TreSd ziozonej oferty musi odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez ZamawiaJacego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegad sif o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaJacy sif
0 udzielenie zamdwienia musza zaiaczyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w postfpowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w postfpowaniu i zawarcia lunowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pehiomocnictw.
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I. Spos6b wypeiniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczeii:

1) formularz oferty

2) formularz opis przedmiotu

zam6wienia i kalkulacja

cenowa

3) formularz wykaz dostaw

4) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

5) wz6r o^wiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

6) wz6r oSwiadczenia - grupa

kapitalowa

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moZe byd uZyta pieczfd firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^

0STATECZN4 OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAM6WIENIA,
zgodnie z kalkulacja cenow^ wynikaj^c^ z formularza opis przedmiotu

zamdwienia i kalkulacja cenowa;

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyd do formularza oferty);

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

^naleZy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zal^czyd do formularza oferty);

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(oiwiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo^yd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XL Mieisce oraz termin sidadania i otwarcia ofert

1. Ofert? nale:^ zlo^yd w siedzibie Zainawiaj^cego:

l§lqski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-84^ pokoj nr 208A (II pi^tro),
w terminie do dnia do godziny 11.00.

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

3. Wykonawca mote, przed uplywem termi^i^ d(|j^l^^ia ofert, zmienid lub wycofad ofert?.
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 217A (11 pi?tro).

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

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

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

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

w ofertach.

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

informacje dotycz^ce:

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

2) fum oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zloiyli oferty w terminie;
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3) ceny, terminu wykonania zam6wienfa, oktesu gwarancji i wanmk(3w platno^ci zawartych w ofertach.

Xn. Qpis SDOsobu obliczenia cenv ofertv

1. Spos6b obliczenia ceiiy oferty wskazuje formularz opis przedmiotu z^bwienia i kalkulacja cenowa.
Cena oferty winna zawierab wszelkie koszty zwi^zane z realizacj^ zambwienia, zgodnie ze wzorem umowy.

2. Wykonawca w pkt 1 formularza oferty, a taki;e w formularzu opis przedmiotu zambwienia i kalkulacja cenowa

- w zaleimo^ci od tego, C2y obowi^ek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym

- do ceny (wartoSci) 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 ofertq

informacj?, o ktbrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor zaiqczono do SIWZ).

Jezeli zlozono ofert?, ktbrej wybbr prowadzilby do powstania u ZamaWiaj^cego obowigzku podatkowego

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

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarbw i ushig, ktbry mialby obowi^zek rozliczyb zgodnie

z tymi przepisami.

3. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostab przez Wykonawc? podane z dokladnoSci^

do dwbch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, it ceny (warto^ci) nalezy zaokr^glab do pelnych
groszy, przy czym kodcbwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a kobcbwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do

1 grosza.

4. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktbra b?dzie zawieraia bl?dy w obliczeniu ceny.

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

opisanych we wzorze umowy.

XIII. Qpis krvteribw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteribw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowab b?dzie przedstawione poni^iej kryterium oceny ofert oraz

nast?puj^cy sposbb oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnL^za cena spoSrbd wszystkich ocenianych ofert

IloSb punktbw = x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Ocena koncowa oferty bfdzie iloczynem iloSci punktbw uzyskanych przy zastosowaniu powyi:szego wzoru

matematycznego oraz wagi kryterium. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktbw.

Przy obUczaniu punkty b^d^ podawane z dokladnO^ci^ do dwbch miejsc po prZecinku z zachowaniem zasady

wskazanej w pkt XII ppkt 3 SIWZ.

SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamowienia, zawiera standardyjakosciqwe, o ktorych mowa w art. 91 ust.2a

pzp.

XIV. Tnformacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostab dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowy w sprawie zambwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zambwienia Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktbrego oferta jest wa^a, nie

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

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

oceny ofert okre^lonego w SIWZ. Zamawiajgcy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zambwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezCniem

art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.
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Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^la pkt Vn pkt 2 SIWZ przy

uwzgl^dnieniu przepispw przej^ciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zam6wien

publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ.y.2016.1020).
3. Zamawiaj ̂cy moiQ zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, jezeli:

a) wprzypadlaitrybuprzetargu nieogrmiczonego zlo2:onotylkojedn^bfertf lub

b) w post^powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej ni^ kwdty oJa-esIone w przepisach

wydmycii na ppdstawie art. 11 ust; 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynnpSci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast^pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok

lub postanowienie koiicz^ce pPstppowanie odwolawcze.
4. Dokladny termin i miejsee zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie. infonnuj^eym o wyborze

oferty lub w pi^mie bdr^bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wyrazid zgod? na
. podpisanie mnowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdzniej

w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnieSc zabezpieczenie
naleiytego wykonania mnowy.

5. Jei:eli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla sip od zawarcia umowy w sprawie zam6wienia

publicznego, Zamawiaj^cy . mo^:e wybrad ofertp najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewaznienia postppowania,

o kt6rych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabeznieczenia nalezwtego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy ii^da oid Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczenieni". WysokoSd zabezpieczenia

wynosi 5% ceny oferty.

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

a) pieni^dzu,

b) porpczeniach bankowych lub porpczeniach sp6idzielczej kasy oszczpdno^ciowo-kredytowej, z tym,

ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^aniem pienipinym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsipbibrczo^ci.

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

. poni±ej, z odpowiednim wyprzedzeniem, t^, aby pieni^dze znalazly sip na rachunku Zamawiaj^cego

najpdzniej w dniu wyznaczoriym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002.

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

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zlo^yd stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piptro, pok6j

nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien-zavyarcia umowy.

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

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

ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokoSci. O zamiarze dokoiiahia zmiany formy

zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
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6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze wanmkowac

wypiacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci i^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winnn mied cbarakter bezwarunkowv i nieodwotalnv.

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

nie moie zostad pozbawiony moiliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nalezytego

wykonania lunowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wazno^ci zabezpieczenia

(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waino^ci dokumentu).

8. Projekt tre^ci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem

umowy.

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

wz6r mnowy oraz art. 151 ust. 1 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r nmowv

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

xxmownych z tytuhi niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy, zawiera wzdr mnowy zal^czony do

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

2. Wykonawcy wystfpuj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno^d za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVIL Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenle

zamdwienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jeieli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze ponie^d szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec oglOszenia o z^dwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwniei; organizacjom wpisanym na list?,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

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

w post?powaniu o udzielenle zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^any

na podstawie ustawy.

4. Je2;eli warto^d zamdwienia jest mniejsza niz: kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

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

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

2) okre§lenia warunkdw udziahi w post?powaniu;

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

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywad czyimosd lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okreslad i^danie oraz wskazywad

okolicznoici faktyczne i prawne uzasadniaj^c? wniesienie odwolania.

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

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

elektronicznym.

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

sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

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

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

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.
10. Na orzeczenie &ajowej Izby OdwOlawczej stronom oraz uczestnikom post?pOwania odwolawczego

przysluguje skarga do s^du. W postfpowaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawv z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeieli przepisy

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

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

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

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

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

rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

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

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moi;e wnieS6 takze Prezes

Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du moie takze przyst^pic do toczqcego si? post?powania. Do

czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?ppwania cywilnego.

13. Szczeg61owe zasady zwi^ane ze §rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

XVni. RODO; informacia dla Wvkonawcdw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporz^dzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,JRODO", informuj?, ie:

■  administratorem Pani/Pana danych osobowych j est:

Narodowy Ftmdusz Zdrowia - ̂ llqski Oddzial Wojewddzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice; adres e-mail:

zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl;

"  Inspektorem Ochrony Danych w ̂ll§skim Oddziale Wojewddzkim Narodowego Fimduszu Zdrowia jest Pan

Maciej Ziymelka, adres e-mail: iod@nfz-katowice.pl. tel. 32 735 19 21;

■  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^anym

z post?powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiocie: dostawa materialdw bimowych -

zamdwienia nf l/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

■  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktdrym udost?pniona zostanie

dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.2018 r.poz.l986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp";

■  Pani/Pana dane osobowe b?d4 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia post?powania o udzielenie zamdwienia, a tzkie przez okres trwania umowy, okres gwarancji
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i r^kojmi za wady oraz okres archiwizowania dokiimentdw zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie

regulacjami;

■  obowi^ek podania przez P^i^ana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotycz^cych jest wymogiem

ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^anym z udzialem w post^ppwaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego; kpnsekwencje nieppdmia okreSlonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;

■  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?da pbdejmowane w sposdb zautomalyzowany,

stpsowanie do ah. 22 RODO;

■  posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 ROPOprawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podsfawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art, 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z za.strzetenieni przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrZ?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ie

przetwarzanie danych osPbowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO;

■  nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, b ktbrym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzedwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstaW^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowae zmianq wyniku post^powania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawy Pzp
oraz nie mote narUszad iniegrainoaci protbkoiu oraz jego zaiqcznikdw.
" Wyjadnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w ceiu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochipny prawnej iub w ceiU ochrony praw innej osoby fizycznej iub
prawnej, iub z uviagi na waine wzgigdy interesu publicznego Unii Europejskiej iub pabstwa Czidnkowskiego.

UWAGA! W przypadku otrzymania nihiejszej SIWZ niekompietnej lub nieczytelnej nale^y fakt ten

natychmiast zglosid Zamawiajqcehiu^
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OFERTA

Dane Wykonawcy;

Nazwa/Firma:

Natodowy Fundusz Zdtowia
^l^ski Oddzial' Wojewodzki
uL Kossutfaa 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: / jeieli dotycZy/

CEIDG: /jeieli dotyczy/

Numet REGON: /jeieli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy bgdzie mogi zwrocic wadium (dotyczy wadium
wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawiqzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^.materialow
biurowych, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zgodnie ze Specyfikacj^

Istotnych Warunkow Zamowienia:

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

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ Wynikaj^c% z formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja

cenowa.

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do ceny netto podatku VAT, jezeli obowiqzek podatkowy spocZywa na
Zamawiajqcym - pattz pkt XIIpkt 2 SFXZ otaz wzot informacji, o ktorej tnowa w art. 91 ust. 3a pzp.

Niniejsza uwaga dotyczy takie formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa.

W takiej sytuacji cenq oferowanq przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana jako netto, czyli bezpodatku

od towarow i ustug.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^ujemy si? zrealizowac zamowienia w ciqgu 12 miesi^cy licz^c od dnia zawarda
umowy. Zamowienia zobowi^zujemy si§ realizowac dostawami cz^sciowymi. Kazda z dostaw cz^sciowych

zostanie zrealizowana na podstawie konkretnego zamowienia Zamawiajq,cego, zawieraj^cego wykaz
zamawianego asortymentu. Zobowi^zujemy si? zrealizowac kazd^ dostaw? cz?sciow^ w terminie do 5 dni
liczq,c od dnia zlozenia.przez Zamawiaj^cego konkretnego zamowienia.

Zamamajqg sf^acuje dostaw c5$sdowjch w okresk obowi(it(fn>ania umowy na okolo 12 dostaw.
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Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia:3.

fotmulatz ofetty

24-miesi^cznej gwatancji otaz 24-miesi^cznej r^kojmi Za wady, na warunkach okreslonych w SIWZ,
w tym we wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania danego prptokolu odbioru

cz^sciowego.

Zobowi^zujemy sig wymienic na wlasny koszt towar wadliwy na wolny od wad w terminie do 5 dni

roboczych licz^c od dnia ptzekazania przez Zamawiaj^cego zawiadomienia o wadzie. Przez dni rohbc^ naleiy

rozumiec dni od poniedzialku do piq^tku za wyj^tkiem przypadajq,cych na nie dni ustawowo wolnych od

pracy.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy watunki pl'atnosci okreslone we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwisizanych niniejsz^ ofert^ przez okres 30 dni. Bieg zwiq^zania ofert^

rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

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

informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowiq,zujemy si?

w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiajq,cego

okre£onymi w SIWZ oraz Obowi^ujq,cymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych we wzorze umowy,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, ze oferowane i dostarczane przez nas materialy biurowe obj?te

przedmiotem niniejszego zamowienia, b?d^:

a) fabrycznie nowe, tj. nieuzywane i wyprodukowane nie wczesniej niz w okresie 12 miesi?cy poprzedzaj^cych
bezposrednio miesi^c kalendarzowy, w ktorym Wykonawca b?dzie realizowai konkretn^ dostaw? cz?sciow^

b) wysokiej jakosci, w pelni wartosciowe i przydatne do uzytku zgodnie z ich przeznaczeniem;
c) wyprodukowane zgodnie z obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa, a jesli wymagajq, tego przepisy -

posiadaj^ce deklaracje zgodnosci CE.

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac*
na zasobach innego podmiotu w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadanie wymaganego
doswiadczenia).
♦ aiepottzebne skreslic. Wprzypadku polegania na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu
Wykonawca udowodni, iz realizujqc zamdwienie b^dzie dysponowainiezb^dnymi Zasobami tego podmiotu
lub podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajqc zdbowiqZanie tego podmiotu lub podmiotow do oddania
mu do dyspozycjiniezb^dnycb zasobowna potrzeby realizacjizamowienia.

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

Lp. czesc zamowienia firma podwykonawcy

** wypehiic tylko w przypadku zamiam wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy/6w wskazuj^c
cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy otaz firm?
podwykonawcy/6w.

11. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania. umowy w wysokosd odpowiadajq,cej 5% ceny ofetty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej
w dniu Wyznaczonym jakoiidziehz^arcia umowy.
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12. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu
(w tym podpisujficych ofert^/fommlarze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego
dokumentu*:

1) KRS

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego formvilarza oferty udzielonego przez osoby pdpowiedmo
umocowane.

♦zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowainione (iipelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszyni
post^powaniu:

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykotiawcy/

13. O^wiadcZamy, ii naleiymy/nie nalezymy** do grupy malych lub srednich przedsigbibrstw.
** niepotrzebne skreslic

Dejinigi makgo ora\ srednkgo pn!;edskbiorg, a taki^ miknpr^edsiqbiorg s^amera ustawa ^ dnia 06.03.2018 r. Pram pr^dskbiorcdw
(D^.U. 2018.646). Zgodnie ^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt5 Q/t. ustany u^te w ustawie okresknia os^nacs^ajn:
1) miktoptzedsi^biorca - pn(edskbiorcq, ktoty w co najmniej jednjm roku ^ dwoch ostatnich ht obrotowych spetniat icicspie nasl^ujcice
warunki;

a) ;^trudmal srednioroci(nie mniej nis^ 10 pracownikow ora^
b) osiagnqt roa^y obrot netto t(e sprrredaiy towarow, nyrobow i ustug oras^ ^ operagi finansonych nieprv;ekrac^c^ rownoivartosd w ^lo^ch 2

. milionoiv euro, -lub sumy aktyivow jego bilahsu spore^pd^nego na koniec jednego tych lat nie prrykroctyly rownowartosci w s;lotycb 2 milionow
euro;

2) mafy ptzedsi^biotca - pre^edskbiorc^, ktoty n> co najmnig jednym roku divoch ostatnich lat obrotowych spelniat Icict^ie nast^tynce
warunki:

a)yptrudniaisrednioroc:(nie tnniejni^SOpracownikow oras;^
b) osicignul rocs;^ obrot netto sptippda^ towarow, nyrobow i usiug oras;^ ^ operagifinansonych nieprs^kracs;^ciy rownowartosci w \lotych 10
miUonow euro, lub sumy aktywowjego bilansu sport^pdspnego na koniec jednego ^ tych lat nie prspkroayly rownowartosci w s;lotjch 10 tnilionow
euro - i ktoty nie jest mikroprspdsiibiorcci'
3) sredni ptzedsi^biorca - prspdskhiorc^, ktoy w co najmniej jednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Ipc^nie nast^ujuce
warunki:

■ a) sptrudnial srednioroa^nie mniej ni^ 250pracownikow oras;_
b) osic^ncil rocspiy obrot netto sp sprspdaiy towardw, nyrobow i usiug oras;^ ^ op^ragi jinansonych nieprspkracpgcpy rownowartosci w sjotych 50
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporspdtpnego na koniecjednego ^ t^ch lat nie prrpkrocsyly rownowartosci w sjotych 43 milionow
euro

- i ktoty nie jest mikroprtpdsybiorcci ani malym ptypdsiibidtrcp.

14. Oswiadczamy, ie wypelnilismy obowiqzki informacyjne prZewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozysk^smy w celu ubiegania si? o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.**
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*ro2poizqd2ehie Padamentu Buropejskiego i Rady (UE) 20\6I619 z dma 27. kwietnia 2016 r. w sptawie ochioiiy osob
fizycznych w zwiqzku z pizetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrekiywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub
zachodzi wyl^czenie stosowania pbowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci
oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. naleiy wykreslic tresc pswiadczenia albq \^isac NIE DOTYCZY.

15. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nast^puj^ce wypel^tiione formularze/
oswiadczenia/ dokumenty:

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

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt Ipzp
3) formularz opis przediniotu zamowienia i kalkulacja cenowa

4) pelnomocnictwo osob reprezentujq^cych Wykonawca (oryginal lub kppia poswiadczona fiotarialnie/odpis
notatialny) - jezeH uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

5) zobowiqzanie ihnego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby
. realizacji zamowienia — jezeli dotyczy

6) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

1) Oswiadczenie o ptzynaleinosci albo braku ptzynaleinosci do tej same) gmpy kapitatowej Wjkonawca
sklada w terminie 3 dni od s^miess^^nia infomagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 psp na stronie intemetowg www.nfi^-
katowice.pl

2) formularz wykaz dostaw wraz z dowodami skladanjjest na wesp>anie Zamawicjcicego, o ktoiym mowa w art. 26
ust.2 psp (patrs;: SWZ)

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

ppdpis .
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L

A B C D E F G

Lp. Przedmiot zamowienia Jednostka
miaiy

Ilosc Cena

jednostkowa
netto w ztotych

Wartosc netto

w zlotych
(ilosc Z kolumny
D X kwota

z kolumny E)

Nazwa / fitma
producenta

1

Dtugopis wkfad niebieski, ergonomiczny uchwyt, grubosc linii

pisania 0,3mm, dtugosc linii pisania minimum 3000m.
szt. 2000

2 Dtugopis wktad czarny, ergonomiczny uchwyt, grubosc iinii

pisania 0,3mm, dtugosc iinii pisania minimum 3000m.

szt. 1000

3 Dtugopis na tancuszku-dtugopis potqczony metaiowym

tahcuSzkiem o dtugosci od 50 do 60 cm z samoprzyiepnq

podstawq w ksztatcie kuii, utrzymujqcy dtugopis w pozycji

pionowej. Podstawka ma moziiwoscobrotu.Tusz niebieski

szt. 600

4
Dziurkacz biurowy do 40 kartek. Mocny metaiowy, wyposazony w

biokad? uchwytu, posiadajgcy wskaznik srodka strony oraz iistWQ
formatowq.

szt. 50

5
Etykieta samoprzylepna 70x42,3 mm dp druku w drukarkach

iaserowych, atraitientowych i kserokopiarkach
(1 op.=100 arkuszy).

op. 50

6 Etykieta samoprzylepna A4 do druku w drukarkacti Iaserowych,

atramentowych i kserokopiarkach (1 op.=100 arkuszy).

Na odwrocie naci^cie utatwiajqce odkiejanie.

op. 50
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7

Etykieta samoprzylepna 70x37 mm do druku w drukarkach

laserowych, atramentowych i kserokopiarkach

(1 op.=100 arkuszy).

op. 30

8

Foliopis - marker do opisywania piyt CD/DVD, posiadajqcy

niezmywalny tusz o neutralnym zapachu, niescieraliiy i
wodoodporny. Grubosc linii pisania od 0,3mm do 1,0mm.

Kolor tuszu czarny i czerwony.

szt. 100

9 Folia do laminowania przeznaczona do laminowania kartek A3,

200mic (2xl00miGron). (Iop.=l00szt.)
op. 2

— -

-

10 Gumka recepturka o wymiarach 100xl,5mm, eiastyczna, gumowa

lub lateksowa (lop. = 1kg).
op. 50

11

Gumka do gumowania, do otowka i atramentu. Gumka

dwustronna, biato-niebieska, czqsc biata do scierania otowka,

CZQSC niebieska do scierania atramentu, nie niszczqca scieranej

powierzctini. Wymiary:43xl9xi3mm. W zakresie kazdego z
podanych wymiarow dopuszczalne odst^pstwo +/-1 ifinri.

szt. 500

12
Kalkulator, 12 pozycyjny wyswietiacz, podwojhe zasilanie,

podwojna pami^c, funkcje: obliczanie marzy, cofanie ostatniej

wprowadzonej pozycji, klawisz podwojnegp zera, kolor niebieski

tub czarny. Wymiary 158x203x31mm. W zakresie kazdegO z

podanycti wymiarow dopuszczalne odst^pstwo +/- 2mm.

szt. 20
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13 Kartony archiwizacyjne zamykane, o wymiarach wys. 330 x gt.248

X szer. 100mm, pakowane po 20 lub 25 sztuk. W zakresie kazdego

z podanych wymiarow dopuszczalne odst^pstwo +/- 2mm.

szt. 10000

14
Cienkopis kolor czarny, niebieski, czerwony, zielony, fibrowa

koncowka oprawiona w metal, skuwka wentylowana w kolbrze

tuszu, grubosc linii pisania: 0,4 mm.

szt. 500

15

Klej biurowy w pfynie 50 ml, bezzapachowy, bez rozpuszczalnika,

wyposazony w metalowq kulk^ do nanoszenia kleju, usuwalny za

pomoc^ wody.

szt. 100

16 Klej w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu, zdj^c i tkanin,

bezbarwny, nietoksyczny, niebrudzqcy, zmywalny, przyjazny dia

srodowiska, posiadajqcy atest higieniczny, pojemposc 35g.

szt. 1000

17 Klipsy metalowe na dokumenty 19 mm (pakowane po 12szt).
szt. 2000

18 Klipsy metalowe na dokumenty 32 mm (pakowane po 12szt).
szt. 2000

19 Kllpsy metalowe na dokumenty 51 mm (pakowane po 12szt).
szt. 1000



Nr zamowienia: l/pn/2019 formularz opis przedmiotu zamowienia i kaikulacja cenowa

20
Kotozeszyt A4, 80 kartek z papieru w kratk§, 60 g/m^

dziurkowane kartki utatwiajqce ich wyrywanie, oktadka

tekturowa.

szt. 100

21

Koperta bezpieczna (tajna) B5p (175x255mm) saniokiejqca,

wykonana z folii PE z czarnym poddrukiem i zamkrii^ciem

samoklejqcym, ktore natychmiast uwidacznia proby otwarcia,

bardzo wytrzymata i odporna na wilgoc.

szt. 1200

22 Koperta C6 biata, wymiary 114x162mm, gr.75g/m2

(lop.=1000szt.).
op. 2

23 Koperta papierowa zfoliowym okienkiem na piytQ CD/DVD. Biaiy

papier o gramaturze 80g/m2.(l op.=100 szt.).
op. 7

24
Koperta szara z rozszerzanym dnem i bokami, E4 samoklejqca z

paskiem o wymiarach 280x400x40 mm, gramatura 130g/m^.

(1 op.= 250 szt.).

op. 6

25 Koszuiki foliowe A4 (groszkowe, bezbarwpe, gr. od 50 do 55 mic.

(1 op. = 100 szt.).
op. 1000

26 Koszulka foliowa A4 z boczng klapkq, wykonana z . fblii

poiipropyienowej, grubosc 100 mic. groszkowa, bezbarwna,

(1 op. = 10 szt.).

^  •

op. 400
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27
Koszulka A4 poszerzana na katalogi, folia o grubosci od 140 mic.

do 170 mic., mi^kka przezroczysta, wzmocniona perforacja, boki

poszerzane do 25mm {1 op.= lOszt.).

op. 200

28 Korektor w tasmie zapewnia mozliwosc natychmiastowego

pisania, dziatajqcy na dowolnej jakosci papierze, bez

rozpuszczalnika, szer.4,2mm x dt.8,5m.

szt. 300

29 Linijka 30cm wykonana z przezroczystego polistyrenu, 0 prostyeh

kqtach, krawQdziach, 0 duzej odpornosci na ztamania, nie

scieralna podziatka (w mm i cm), podci^te brzegi.

szt. 50

30 Markery kolor czarny, czerwony, niebieski, wodoodporne,

stozkowa koncowka, szybkoschnqcy, grubose linii pisania l-5rnm,

bez dodatku toluenu i ksylenu.

szt. 600

31
Notatnik biurowy 0 formacie AS 100k, z wyrywanymi kartkami

w kratkQ, grubose kartek 55 g/m^ Kartki sklejone na gornej

kraw^dzi.

szt. 200

32 Nawilzacz glicerynowy - nietoksyczny na bazie gliceryny

kosmetycznej, nie pozostawiajgcy tfustych plam na papierze -

posiadajqcy atest higieniczny, pojemnosc 20ml.

szt. 100

33 Notes kostka biafa 83x83mm, klejona wzdtuz jednego boku.

W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne

odstQpstwo +/- 2mm (jedna kostka=400kartek=l szt,).

szt. 600
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34

Notes samoprzylepny w kolorze zottym w formacie 127x76mm.

Powierzchnia klejqca umozliwia wielokrotne uzytkowanie, po

odklejeniu nie pozostawia sladu na powierzchni

(1 notes= 100kartek= Iszt).

szt. 500

35

Notes samoprzylepny w kolorze zottym w formacie 51x76mm.

Powierzctinia klejqca umozliwia wielokrotne uzytkowanie, po

odklejeniu nie pozostawia sladu na powierzchni

(1 notes= 100kartek= Iszt).

szt. 2000

36

Notes samoprzylepny w kolorze zottym w formacie 76 x 76mm.

Powierzchnia klejqca umozliwia wielokrotne uzytkowanie, po

odklejeniu nie pozostawia sladu na powierzchni

(1 notes= 100kartek= Iszt).

szt. 2000

37

Notes samoprzylepny w kolorze zottyrri w forhriacie 76 x 105mm.

Powierzchnia klejqca umozliwia wielokrotne uzytkowanie, po

odklejeniu nie pozostawia sladu na powierzchni

(1 notes= lOOkartek = Iszt).

szt. looo

38

Noz do kopert zakonczony elastycznq rgkojescig pokrytq

tworzywem sztucznym. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.

Dtugosc catkowita: 19 cm.

szt. 10
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39

Nozyczki biurowe, dtugosc 21 cm, ostrze ze stali hartowanej

nierdzewnej o twardosci 54 stopni w skali rockwella, uchwyt

wykonany z polipropyienu z gumowym mi^kkim uchwytem.

szt. 50

40 Otowek - HB, z zywicy syntetycznej, odporny na ztamania, grafit.

Zakoriczony gumkq do gumowania. szt. 1000

41
Oktadka do bindowania A4, folia bezbarwna, przezroczysta,

grubosc ZOOmic. (lop.=100szt.).
op. 3

42
Oktadka do bindowania A4, kartonowa - skoropodobna, biata,

gramatura 250-300g/m2 {lop.=100sztO.
op. 3

43 Oktadka do termobindownicy przezroczysty przod, tyt matowy

karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokosc 1,5mm.
szt. 200

44 Oktadka do termobindownicy przezroczysty przod, tyt matowy

karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokosc 3 mm.
szt. 200
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45

Oktadka do termobindownicy przezroczysty przod, tyi matowy

karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokosc 9 mm.
szt. 200

46

Przybornik na biurko, ksztatt owalny, kolor dymny, poza komorq

pionowa (co najmniej jedna) na przybory typu dtugopisy etc.,

winjen posiadac co najmniej dwie ruchome szufladki. Wysokpsc

przybdrnika: min.9 cm, max.l2 cm.

szt. 30

47
Papier pakowy szary format lOOxlSOcm, gramatura papiefu

80g/m^ (Irolka = 10 arkuszy).
rolka 10

48 Papier A3, do drukarek i kserokopiarek, 80 g/m^ klasa papieru B,

bialosc: 161 CIE (1 ryza =500 kartek).
ryza 900

49
Rolka - papier termiczny do biletomatu szer.76mm, dl.90m,

bezpytowy, bezdrzewny, bezchlorowy (typy drukarek

zainstalowanych w biletomataCh: NP-35-11, TM-T-88V).

1 rolka = lszt.

szt. 400
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50

Rolka - papier termiczny do biletomatu, rolka szer.56-57mm x

dt.90m, gilza 12mm., bezpytowy, bezdrzewny, bezchlorowy

(typy drukarek zainstalowanych w biletomatach: Q-TAB 10")

urzqdzenie na gwarancji.
szt. 300

51 Papier A4, do drukarek i kserokopiarek, 80 g/m2, kiasa papieru B,

biatosc: 161 CIE (1 ryza =500 kartek). ryza 15000

52 Pinezki do tablic korkowych, posiadajqce trzpien wykonany ze

stali nierdzewnej oraz kolorowe plastikowe gtowki. 1 opakowanie

= 100 szt.

op. 50

53

Pioro kulkowe ze skuwkq - niebieski atrament, obudowa pokryta

elastyczn^ gumq, grubosc linii pisania 0,35mm., szybkoschnqcy,

tusz pigmentowy, odporny na wodQ 1 swiatto, nieprzerywajqcy,

nieplamiqcy, do pisania po sliskim papierze, np.: faktury, papier

faksowy.

szt. 1500

54

Pioro kulkowe ze skuwkq - czarny atrament, obudowa pokryta

elastycznq gumq, grubosc linii pisania 0,35mm, szybkoschngcy,

tusz pigmentowy, odporny na wod^ i swiatto, nieprzerywajqcy,

niepiamiqcy, do pisania po sliskim papierze, np.: faktury, papier

faksowy.

szt. 500
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55

Podktadka zelowa pod mysz 1 nadgarstek, podktadka wypetniona

przezroczystym zelem (pozwalajgca utrzymac nadgarstek w

prawidtowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze). Ksztalt

podktadki pod nadgarstek zaiezny od nacisku i ciepta data,

przystosowana do myszek kulkowycti i optycznydi,

antyposlizgowa podstawa.

szt. 50

56

Przektadki do segregatorow kolorowe A4, wykonane z kartonu o

grubosci min. 160 g/m^ uniwersalna perforacja pozwala uzywac

przektadki w kazdym segregatorze. (1 op.= 10 kart).

op. 100

57

Przektadki do segregatorow format A4 (od 1 do 31), wykonane z

grubego biatego kartonu 170 g/m^ kolorowe indeksy,

uniwersalna perforacja pozwala uzywac przektadki w kazdym

segregatorze. (1 op.=l komplet, tj. od 1 do 31).

op. 50

58

Przektadki do segregatorow format A4 (od A do Z), wykonane z

grubego biatego kartonu min. 160 g/m^ uniwersalna perforacja

pozwala uzywac przektadki w kazdym segregatorze.

(1 op. = 1 komplet, tj. od A do Z).

op. 50

59

Rozszywacz; metalowa konstrukcja w plastikowej obudowie,

posiadajqcy mecfianizm blokujqcy ostrza.
szt. 200

Oj
10
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60

Segregator A4/75 mm, ekologiczny, oklejony na zewnqtrz

polipropylenowq, wewnqtrz biata wktadka papierowa,

dwustronna wymienna etykieta opisowa, dolne kraw^dzie

wzmocnione metalowg szynq. Na grzbiecie otwor na palec.

Dwa otwory na przedniej oktadce utrzymujqce segregator

w zamkni^du.

szt. 1000

61

Skoroszyt plastikowy zawieszkowy (zgrzana perforacja),

wykonany z mocnego i sztywnego PCV, przednia oktadka

przezroczysta, tylna kolorowa, papierowy pasek do podpisu,

wyci^cia utatwiajqce wysuwanie paska, format A4

(pakowane po 10 lub 20 szt).

szt. 20000

62 Spinacze biurowe duze, galwanizowane, wysokiej jakosd, rozmiar

50mm. (1 op.=100szt.).
op. 500

63 Spinacze biurowe mate, galwanizowane, wysokiej jakosd, rozmiar

28mm. (1 op.=100szt.).

op. 2000

64 Spinacze krzyzowe niklowane, galwanizowane rozmiar 41mm,

kolor srebrny. (1 op.= 50 szt.).
op. 100

65

Sciereczki do czyszczenia urzqdzeri biurowych, usuwajqce kurz i

inne zabrudzenia, nie pozostawiaj^ce smug, antystatyczne, w

plastikowym hermetycznym opakowaniu. (1 op.=100szt.). op. 200

11
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66

Szuflada na dokumenty A4, wykonana z twardego plastiku, kolor

dymny. Wymiary 250x65x345mm (szer. x wys. x gt.).

W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne

odstQpstwa +/- 5mm.

szt. 50

67 Tasma klejqca z podajnikiem, 19mmx33m. (w zakresie dtugosci

dopuszcza siQ rozpi^tosc od 30m do 33m) krystalicznie

przezroczysta, niezoiknqca po upiywie czasu, do tqczenia papieru,

folii, klisz.

szt. 500

68

Tasma klejqca dwustronna z wysokg przyczepnosciq i odpornosciq

na zmywanie, poiipropylenowa, wzmocniona na papierze

silikonowym o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do

kiejenia papieru, plastiku, tektury. Wymiary 38mmx 5m.

szt. 30

69 Tasma pakowa, 50mmx66m, brgzowa, na kleju kauczukowym

(nietoksycznym).
szt. 300

70
Teczka skrzydetkowa A4 z gumkq, grzbiet o grubosci 40mm.,

wykonana z twardej i sztywnej tektury{gr. min. 2mm), powlekana

foliq polipropylenowq, kolor czarny.

szt. 10

71

Teczka skrzydetkowa A4 z gumkq, grzbiet o grubosci 20mm.,

wykonana z twardej i sztywnej tektury(gr. min. 2mm), powlekana

foiiq poiipropyienowq, kolor czarny. szt. 10

12
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72

Teczka - segregator do akt osobowyGh format A4, wykoriana z

najwyzszej jakosci folii PCV w kolorze czarnym lub granatowym.

Wyposazona w mechanizm dwu ,(2) ringowy z wpi^tym wktadem

A, B, C wedtug wzoru kodeksu pracy. Na grzbiecie znajduje siQ

kieszeri i kartonik na dane personalne. Grzbiet: szer. 3 cm.

szt. 50

73
Teczka, do podpisu A4, 20 przegrodek rozciqgiiwy brzeg, oktadka

sztywna pokryta materiatem skoropodobnym, z wyttoczonym

napisem "teczka do podpisu" w kolorze ztotym.

szt. 100

74
Teczka do podpisu A4, 12 przegrodek rozciqgiiwy brzeg, oktadka

sztywna pokryta materiatem skoropodobnym, z wyttoczonym

napisem "teczka do podpisu" w kolorze ztotym.

szt. 100

75 Teczka tekturowa A4 wiqzana, biata> wykonana z kartonu o

gramaturze 350 g/m^. (lop.=50szt.).
op. 5

76 Teczka tekturowa A4 z gum kg, kolorowa, lakierowana, wykonana

z kartonu o gramaturze 400 g/m^ .(lop.=10szt.). op. 300

77 Temperowka (kostka pojedyncza) wykonana ze stopu magnezu,

ze stalowym ostrzem, rowkowane wgt^bienie w korpusie

utatwiajqce trzymanie.

szt. 100

13
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78, Tusz do pieczqtek czerwony, 25 ml, do posiadanych przez

Zamawiajqcego automatow typu COLOP, butelka okrggta,

plastikowa, przezroczysta, z dozownikiem, nakr^tka w kolorze

tuszu.

szt. 200

79

Tusz do pieczqtek czarny, 25 ml do posiadanych przez

Zamawiajqcego automatow typu COLOP, butelka okrqgta,

plastikowa, przezroczysta, z dozownikiem, nakr^tka w kojorze

tuszu.

szt. 50

80

Zakreslacz fluorescencyjny, kolor zofty, pomarariczowy, zlelony,

szerokosc linii pisania od 1mm do 5 mm, sci^ta koncowka,

przeznaczony do pisania po wszystkich rodzajach papieru (takze

faksowych i samokopiujqcych).

szt. 1000

81

Zestaw gqbka + mazaki do tablicy suchoscieralnej z cienkq okrqgtq

koncowkq, dtugosc linii pisania min.1100m, wypefnione ptynnym

tuszem, dozowanym ttoczkiem. Zestaw zawiera 4 mazaki

w kolorach: czarny, niebieski, czerwony i zielony.

kpl. 4

82
Zeszyt A4/96 kartek w mi^kkiej oprawie> kratka, grubosc kartek

55 g/ml
szt. 100

83
Zszywacz biurowy do 30 kartek, metalowy w plastikowej oprawie,

system tadowania zszywek od gory, gt^bokosc gardia min.

38 mm, ptaski system zakleszczania zszywek.

szt. 100

14
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84

Zszywacz biurowy do 50 kartek, metalowy w plastikowej bprawie,

system tadowania zszywek po nacisnjQciu guzika automatycznie

wysuwa si? szyna na zszywki, gt^bokosc gardta min. 50 mm, ptaski

system zakleszczania zszywek.

szt. 200

85 Zszywki do zszywacza 24/6, wysokiej jakosci zszywki stalowe -

galwanizowane. (lbp.=1000 zszywek).
op. 2000

86 Zszywki do zszywacza 24/8, wysokiej jakosci zszywki staiowe -

galwanizowane. (lop.=1000 zszywek). op. 500

87 Zaktadki indeksujqce samoprzyiepne foliowe 25mm x 43mm

(lop.=50szt.).
op. 1000

88

Zaktadki indeksujqce samoprzyiepne papierowe, 4 jaskrawe

koiory 50mm x 20mm. (lop.=4 x 50szt.).
op. 1000

89 Zszywki do urzqdzenia wykariczajqcego kopiarkj Xerox WC 5755.

1 opakowanie zawiera 3 wktady zszywek pp 5000 zszywek.
op. 3

90

Zszywki do zszywacza do 10 kartek, wysokiej jakosci zszywki

stalowe -galwanizowane. (1 op.=1000 zszywek).
op. 50

15
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91

Zszywacz biurowy eiektryczny, zszywajqcy w zakresie od 2 do 80

kartek, zszywki tadowane w postaci kaset (1 kaseta=5000

zszywek) niezaleznie od grubosci zszywanego pliku

wykorzystywane sq te same zszywki, wyposazony w sygnat

swietlny informujqcy o matej ilosci zszywek oraz w ogranicznik

papieru umozliwiajqcy regulacj^ gt^bokosci zszywania.

szt. 4

92

Zszywki do zszywacza elektrycznego opisanego powyzej (poz. 91)

(1 op. = 5000 zszywek)
op. 20

RAZEM (suma wartosci netto z poz. 1- poz.92):

II.

CENA OFERTY; ztotych netto (wartosc netto w ztotych z pozycji RAZEM) + ztotych (wartosc 23% podatku VAT

w ziotych) = ztotych bnitto (cena oferty brutto)

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/b Wykonawcy:

Data podpis/y

16
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WYKAZDOSTAW

UWAGA!

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

Lp. Przedmiot dostawy Wartosc dostaivy
(brutto w ztotych)

Data wykonania
dostawy

(dzien, miesi^c, rok)

Podmiot;
na rzecz ktdrego dostawa

zostata wykonana (lub jest
naii^al ̂ konywana)
- podac tiazw? iadres

DoStawa wykonana
(umowa ̂konana),

czy naidal
wykonywana

— podac informacj^

1

2
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Wraz z ninieiszym formularzem Wykonawca sktada dowody, o ktorych mowa wpkt VIpkt 3 litb SIWZ.

Formularz wraz z dowodami sMadanyiest na wezwanie Zamawiaf'qcego w terminie i na zasadach opisatiych w SIWZ.

Imiq I nazwisko upeinomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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UMOWANR

zawarta w dmu w Katowicach pomi?dzy:
Narodow^m Fundilszem Zdrowia Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzib% w Katowicacb przy ul. Kossutha
13, w imieniu ktorego dziala:

-  Sl^skiego Oddzialu WojewodzMego Narodowego Fimduszu Zdrowia, na
podstawie , zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

; z siedzib^ w , adres: , wpisanym do
prowadzohego przez pod numerem /jezeii dotyczy/^
NIP: REGON: , wysokose kapitalu zakladowegd: /jezeii dotyczy/,

w imieniu ktorego dziala:

—  zwanym dale] „Wykonawc^",

o tresci nastepujqcej:

' §1

Przedmiot umo-wy

1. Wykonawca zobowi^uje sig sprzedac i dostarczyc Zamawiajqcemu materialy biurowe wedlug opisu zawartego

w zal^czniku nr 1 do umowy.

[;(alcics;nik nr 1 s;pstanie pn^ygotowanj s^odnie z tresdciformularza optsprzedmiotu zamowienia i kalkulag'a cenowa]

2. Wykonawca zobowi^zuje si? dqstarczyc Zamawiaj^cemu materialy biurowe:

a) fabrycznie nowe, tj. nieuzywane i wyprodukowane nie wczesniej niz w okresie 12 miesigcy poprzedzaj^cyeh

bezposrednio miesiqc kdendarzowy, w ktorym Wykonawca bgdzie realizowal kdnkretn^ dostaw? czqsciow^
b), wysokiej jakosci, w pelni wartosdOwe i przydatne do uzytku zgodnie z ich przeznaczenieni;

c) wyprodukowane zgodnie z obowiqzuj^cymi normami i przepisami prawa, a jesli wyniagaj^ tego przepisy -

podadajqce deklaracje zgodnosd CE..

3., W przypadku niespelnienia zpbowi^zania, o ktorym mOwa w ust. 2^ niniejszego paragrafu, w jakimkolwiek .

zakresie, b^dz w przypadku jakiegokolwiek odstqpstwa od opisu, pizediniotu umoWy zawartego w zalq,cZniku

nr 1 do umowy, Wykonawca zobowi^uje si? wymienic materialy biurOwe na ■ odpowiadaj^ce warunkom

okreslonym w niniejszej umowie, z zachowaniem tetminu i zasad wynikaj^cycH z ust. 6 niniejszego

paragrafu.

4. Zamawiaj^cy z tytulu zrealizowania calego przedmiotu umowy zobowiq,zuje si? zapladc Wykonawcy

wynagrodzenie brutto w kWocie okreSonej w § 3 ust. 1 umowy.

5. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 24Tmiesi?cznej gwarancji oraz 24-miesi?cznej r?kojnu za wady

na wszystkie dostarczone materialy biurowe .Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytulu gwarancji za wady

fizyczne zmniejszaj^ce wartosc uzytkowq, lub technicznq, materialow b?d^cych-przedmiotem niniejszej umoWy

oraz usuni?de tych wad i usterek ujawnionych w okresie gWarancyjnym.

Bieg okresu gwarancji i r?k6jmi za wady Uczony b?dzie od dnia podpisania danego protokolu odbioru

cz?sdowego. Wraz z dostaw^ Wykonawca zobowiqzuje si? dor?czyc Zamawiaj^cemu dokumenty gWarancyjne.

Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moga,- bye mniej korzystne ani spfzeczne

z warunkanu gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony

zwiq^ane s^ postanowieniami niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiqzuje si? wymienic na wlasny koszt towar wadliwy na wolny od wad w terminie do 5 dni

toboczych licz^c od iiia przekaZania przez Zamawiajttcego zawiadomiehia o wadzie. Dla skutecznosci

przekazania zawiadomienia wystarczy zacbOwanie drogi faksowej lub madowej. Zawiadomienie talde

Zaniawiaj^cy kazdqrazoWo prz^aze (tj. przesle) na numer faksu: albo na adres e-niail:

7. Koszty dojazdu, wymiany, czy dostarczenia materialow odpowiadajq,cych wamnkom okreslonym w niniejszej
umowie oraz wszeUde inne kOszty zwi^ane z reaUzacjq, przez Zamawiaj^cego uprawnien z tytulu gwarancji lub

r?kojmi za Wady obci^zajq. Wykonawc?.

pjU
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8.

9.

Wykonawca powierza podwykonawqr/podwykonawcom Iftrma
poduykonatv^/, cz?sc zamowienia wskazanq. w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr l/pn/2019, tj.

/ Wykonawca nie powierzy podwykonawcy wykonania cz^sd zamowienia.
stosownie do formulary oferty]

W toku tealizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac
z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr l/pn/2019. Zmiana b^dz

reZygnacja winna nastqpic w drodze pisemnego aneksu do umowy. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadacb okreslonych

w art. 22a ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunku udzialu

w postepowaniu (warunku dotycz^cego zdolnosci zawodowych), Wykonawca jest obowiqzany wykazac

Zamawiaj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodziekiie spelnia warunek w stopniu
nie mmejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania

o udzielenie zamowienia nr l/pn/2019. Jezeli zmiana polega na wprowadzeniu do reaHzacji umowy

podwykonawcy, podczas, gdy w ofercie Wykonawca nie deklarowal korzystania z podwykonawcy, do dokonania

zmiany wystarczy zawarcie pisemnego aneksu do umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzuIq,informacyjn% dotycz^c% RODO.*

11. Wykonawca oswiadcza, ze Wypelnil obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec

osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu reaUzacji niniejszej

umowy, w przypadku, gdy obowi^ek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - roipors(^t(enie Parlamentu Europejskiego i (UE) 2016/679 ̂  dnia 27 kwietnia 2016 r. iv spraivie ochrony
osob Jiiya^ych w s^prs(etwars(aniem danych osobouych i w sprawie swobodnego prs^tywu takich danych ora;^ uchyknia
dyrektyuy 95I46IWE (ogolne rospon^ds^nie o ochronie danych) Urz. UE L119 ̂ 04.05.2016).

§2

2.

Tetmin i miejsce dostawy

1. Wykonawca zobowisizuje si? tealizowac przedmiot umowy w ci^gu 12 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy,

dostawami cz?sciowymi.

Kazda z dostaw cz?sciowych zostanie zrealizowana na podstawie konkretnego zamowienia Zamawiajqcego,

zawierajqcego wykaz zamawianego asortymentu. Kazdq, dostaw? cz?sciow^ Wykonawca zobowiq^je si?

zrealizowac w terminie do 5 dni licz^c od dnia zlozenia przez Zamawiaj^cego konkretnego zamowienia. Dla

skutecznosci zlozenia zamowienia wystarczy zachowanie drogi faksowej lub mailowej. Zamowienie takie

Zamawiajq,cy kazdorazowo zlozy (tj. przesle) na numer faksu: albo na adres e-mail:

3.

4.

5.

6.

7.

Kazda dostawa cz?sciowa zostanie potwierdzona protokolm odbioru apsciowego. Wykonanie calego zamowienia

zostanie potwierdzone protokolm odbioru koncowego, ktory winien stwierdzac, czy umowa zostala wykonana

nalezycie. Obowiqzek sporz^dzenia protokolow spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zobowi^^je si? do transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy az do momentu jego odbioru

przez Zamawiaj^cego w miejscu przeznaczenia (miejsce dostawy): ul. Kossutha 13, Katowice (magazyn).

Osob^ upowaznion^ ze strony Zamawiajqcego do nadzorowania prawidlowej reaUzacji umowy, w tym do

skladania zamowien, zawiadamiania o wadach oraz do podpisywania protokolow odbioru cz?sciowego, a takze

do podpisania protokolu odbioru koncowego, jest: , tel lub , tel

Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej wymienionych osob.

Osobq. upowaznionq, ze strony Wykonawcy do nadzorowania prawidlowej reaUzacji umowy oraz

do podpisywania protokolow odbioru cz?sciowego, a takze do podpisania protokolu odbioru koncowego, jest:

, tel lub , tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej

z wyzej wymienionych osob.

Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.5 i ust.6 niniejszego paragrafu dla

swojej skutecznosci b?dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej

Strony umowy.

(\\
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§3

Wynagtodzenie umowne. Wanmld pl^atnosci

1. Z tytulu zrealizowania przedmiptu umowy Zamawiajsicy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite

w wysokosci: zl brutto (slownie: zlotych brutto), w tyrii zl netto oraz 23% podatek

VAT, zgodnie z zalqcznikiem ,nr 1 do umowy. Ceny okreslone w zal^cziiikU; nr 1 do umowy

nie mog^, wzrosnqc w okresie obo^qzywania umowy.

W pr^padku. vdy ohoma;^ek podatkom svodnie ;? ptvepisami o podatku od towarow i usiup bedsie spoci^wal na Zamawiaia^m

ust.1 hiymi; Z tjmilu zrealizow^a przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagtodzenie calkowite

w wysokosci: zl netto/bmtto (slownie: zlotych netto/bmtto) bez 23% podaiku VAT, Zgodnie

z zalqcznikiem nr 1 do umoWy. Ceny okreslone w zalq.czniku nr 1 do timowy nie mog^ wzrosn^c w okresie

obowi^zjrwania; umowy.

2. Wynagrodzenie calkowite bratto okreslone w ust.1 niniejszego paragtafa zawiera wszelkie koszty, oplaty

i podatki zwi^ane z realizacj^ przedmiotu umowy, w tym koszty transportu do miejsca przeznaczenia,

ubezpieczenia przedmiotu umowy, rozladvmku w miejscu przeznaczenia oraz koszty zwi^ane z realizacj^

zobowiqzan Wykonawcy, w gwarancyjnych i z tymlu rgkojmi za wady.

Wprypadku. nh ohowia$rek podatkom syodnie ̂ prvppisami o podatku od tnwardw i uslug bed;qe spocypwal na Zamamaiaym

w ust.2 in finepdprspcinku dopisuje sie: „za wyjqtkiem podatku bd towarow i uslug (VAT)".

3. Zaplata za kazdq, zrealizowan^ dostaWg czescipw^ nast^pi w formie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni

licz^c od dnia dostarczenia przez Wykonawcp do siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ

prawidlowo wystawionej faktury, na rachunek bankpwy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawa zaplaty

kazdej prawidlowo wystawionej faktury bgdzie protokol odbioru cz?sciowego.

4. Na fakturze naleCT wpisac nastepujace dane nabywcy:

Narodowy Fundusz Zdrowia 2 siedziby w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057.

Odbiorcq. i platnikiem- faktur jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzibtt w KatPwicach, ul. Kossutha 13,
40-844 Katpwice.

5. Stuna faktur wystawionych z tytulu dostaw czgscio^ch nie moze przekroczyc wynagrodzerua calkowitego

brutto, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszegp paragrafu. Zamawiajqcy. zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

za materialy biurOwe faktycznie zamowione i dPstarczone w ramach niruejszej umowy.

6. Za dzien zaplaty uznaje si§ dzien obciqzenia rachunku bankowego ZamawiajqcPgo.

7. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone od dnia

nastepnego, po dniu w ktorym zaplata miala bye dokonana po otrzymaniu pisemnego wezwania do zaplaty.

8. Przeniesienie wierzytekiosd wynikajacych' z niniejszej umowy przez WykOnawcg na osob? trzeda, wymaga

pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosd.

9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w Okresie realizacji niniejszej unipwy, zmiana Zostanie

uwzglgdnipna w umowie.

W przypadku zwi^kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite netto umOwy (ust.1) oraz ceny (wartPsci)

netto podane w zalaczniku nr 1 do umowy, zostana obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktuakiie

obowiazujacej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite brutto umowy (ust.1) nie przekroczylo ceny oferty

zlo2onej przez Wykonawcp w zamowieniu lir 1 /pn/2019, tj zl brutto.

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzerda calkowitego netto uniowy (ust. 1, zalacznik lir 1

do umowy) zostanie doliczony podatek VAT w obowiazujacej (nizszej) wysokosd.

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

Wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.

§4

Katy Tiihowne

1. W przypadku niewykpnania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiazany bgdzie zapladc

Zamawiaj&emu kar? umowna w wysokosci:
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a) 5% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, jezeli Zamawiaj^cy skorzysta z prawa do
rozwiEizania umowy z ktoregokolwiek z powpdow, o ktorych mowa w §5 ust.l umowy;

b) 150,00 zt za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu realizacji dostawy cz?sciowej, o ktoiym mowa
w §2 ust.2 zd.2 \imo\!i7 (5 dni);

c) 200,00 zt za kazdy dzien-opoznienia w .stosunku do teiminu okreslonego w §1 ust.6 zd. 1 umowy (5 dni
roboczych); ■ , .

d) 400,00 zt za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikajqcego z .§1 ust.3 umowy (5 dni robocZych).
2. Zamawiajqcemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniaj^cego do wysokosci rzeczywisde

poniesionej szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajvemu kar? umownq, w terminie 14 dni liczqc od daty otrZymania wezwania do

zapiaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu kar?, jak

rowniez nalezne mu odsetki za opoznienie w zaplacie kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on

w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wylqczona w przypadku wyst^ienia okolicznosci sily wyzszej

w rozumieniu przyj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnetrzne, niemoznosc jego przewidzenia,

iiiemoznosc 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 zobowiqzany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac piserime

stanowisko ZamaWiajsicego co do kwaUfikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako sily Wyzszej

oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

§5
1. Zamawiajqcy moze skorzystac z prawa do rozwi^zania niniejszej umowy:

a) w przypadku, gdy opoznienie w stosunku do terminu realizacji dostawy cz?sciowej, o ktorjmi mowa w §2

ust.2 zd.2 umowy, przekroczy. 14 dni;

b) w przypadku, gdy opoznienie w stosvmku do terminu wymiany materialow biurowych na odpowiadaj^ce

warunkom okreslonym w niniejszej timowie, Wynikajqcego z §1 ust.3 umowy, przekroczy 14 dni.

2. Kozwi^anie umowy pod rygorem niewaznpsci winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone

Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowiqce podstaw? rozwi^zania umoWy. Rozwi^zanie umowy

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

3. W przypadku rozwi^ania umoWy Zamawiaj^cemu przysluguje uprawnienie do naliczenia Wykonawcy

(niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej, o ktorej mowa W §4 ust.l Uta umowy, z zastrzezeniem

§4 ust.4 umowy.

5. W przypadku rozwiazania uniowy Wykonawcy przysluguje wyls^cznie Wynagrodzenie nalezne z tytulu

wykonania cz?sci umowy, pomniejszone o wartosc kar umownych naleznych Zamawiaj^cemu na podstawie

niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nale:^ego wykonania umowy

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

), CO stanowi 5% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesione zostalo w formie:

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

o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustaWy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi

zostac dokonana z zachowaniem ciqglosci zabezpieczenia i bez zniniejszania jego wysokosci. O zamiarze

dokpnania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest poinformowac Zamawiaj^cego

z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona

stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 Prawa zamowien pubhcznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w termjnie do 30 dni .licz^c od diiia

podpisania protokolu odbioru koncowego do wysokosci 70 % wniesionego zabezpieczenia. Pozdstale'do 30 %
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7.

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dhiu pp
uplywie okresu igkojini za wady.

W-pkresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego czesci), Zamawiaj^cy nie moze
zostac pozbawiohy mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajqce toszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczerda (jezeli

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

§7

UmoWa niniejsZa zawarta. zostala w wynikii udzielenia zamowienia publicznego w trybie pirzetargu
nieogtaniczonego, zgodnip z ustawq, Prawo zamowien pubUcznych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ stosuje si? przepisy ustawy Prawo zamowien pubUcznych
oraz ustawy Kodeks cywilny.

Przez dtti roboct^, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Strony rozumiejq, dni od poniedzMku do pi^tku

za wyj^tkiem przypadajqcych na hie dni ustawowo wblnych od pracy.

Spory pomiedzy Stronami umowy rozstrzygac bgdzie s^d powszechny wlasdwy dia siedziby Zama-wdaj^cego

- (BCatowice).

WszeUde, zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z uwzglednieniem

wyj^tkow od tej zasady przetddzianych w niniejszej umowie.
Wszelkie spory zwi^zane z reaUzacj^ umowy rozstrzyga s%d wlasdwy wedlug siedziby Zamawiajqcego.

Uniowa bedzie realizowana zgodnie.z ofertq, Wykbnawcy zlozonq, w zamowiehiu nr l/ph/2019.
Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Wykbnawca, dwa

Zamawiajqcy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

Afe,

^9B1^V7NIK
,  -i' i Anaii.?. EKonomicznych

Oddziahl Woiewddzkiego •
Narodowegc Fond-jszp^pwia wKatowicach

Magdatena %efani



Nr zamowienia: 1/pn/2019 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp

Informujf, iz wybor ztozonej przeze itinie oferty*:

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

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkpwego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwiqzku z niniejszym wskazujp

ponizej:

a) nazwp (rodzaj) towaru/ustugl, ktorego dostawa/ktorej swiadczenie bpdzie prowadzic

do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

0 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 ofertq, ktorej wybor prowadzifby do powstania
u zamawiajqcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiajgcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek bd towarow
i usiug, idory miaiby obowiqzek roziiczyc zgodnie z tyrhi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c oferiq,
informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowiqzku podatkowego, wskazuj^c nazwg (rodzaj) towarU iub usiugi, ktdrych dostawa iub
swiadczenie b^dzie prowadpc do jegb powstania, oraz wskazujqcich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazUje siq, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT piacdnego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartoscinetto) dgzy na Zamawiaj^cym wprzypadku, hp.:
- wewngtrzwspoinotowego 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 smartfohow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urz^dzenia wystqpujqce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chrornebook, desktop, uitrabqok itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wi^ze si^ ahaiogiczhy obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiajqcego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VA T.

Imip 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: l/pn/2019 wzpr oswiadczenia, o ktprym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykona^ca:

Na^a/Firma:

Adtes:

AKTUALNE NA DZIEN SKLADANIA OFERT

OSWLADCZENIE, o ktptym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby postgpowania o .udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa materialow biiirowych,

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki w trybie. pizetatgu

nieograniezonego,

oswiadczam, co nast?puje.

I. O^WIADCZENTE DOl'YCZACE WYKONAWCY

1) Wykonawca wihien dokonac wskazania (A ulbo B) zgodnie Ze stanem ptawnym i faktycznym

dotyez^cym Wykonaw;cy:

A. Oswiadczam, Ze nie podleg^ yykluczeniu z pdst^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zam6\wen publicznych.

B. Ostnadczam, ze zachodza, w stosunku dp mnie podstawy wykluczenia z post?powania na

podstawie art. ustawy Prawo zamowien pubHcznych (po^c ma/cicci r(ast6sowdniepodstawi

'v^kluc^nia sposrod a■ ^menionjch w art. 24 ust. 1 pkt 12^23 ustdniy I'ip).

Uwaga! Zgodnie, z art. 24^ust.8 pzp, Wykonawca, ktory pbdlega wyklucZeniu na podstawie art., 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraZ -16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjgte prZez iiiego srodki sq.
wystarczajace do wykazahia jego rzetelnosci, w szczegolndsci uddwodnie napra^xdeHie szkody wyrz^dzonej
przestppstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadosaaczynienie pieni^zne za doznanq, krzywd? lub
napraydenie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraZ wspolprace z organami scigania
oraz ppdj?cieVkonkretnych srpdkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sq, odpoWednie dla
zapdbiegania dalszym przest?pstwpni lub przestppstwom skarbowym lub niepra\wdlowemu postgpdwaniu
Wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie.stosuje sip, jezeli wobec wykonawcy, bpd^cego podihidtem



Nr zamowienia: l/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrpkiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraZ

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

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

o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podsta^^e art. 24 ust, 8 ustawy. Prawo

zamowien publicznych, podjsdem nastppujatGe srodki naprawcze:

2) Oswiadczam, iz spelniam warunek udziaiu w post?powaniu okreslony przez Zamawiajq,cego w pkt V

pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^qr zdolnosci zawodowej (posiadania wyinaganego doswiadczenia).

Wykonawca winien . spelnic warunek dotycz^q^ zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego.

doswiadczenia) . pplegaj^cy na nalezy^m -wykonaniu, a w przypadku swiadczen Pkrespwych lub ciqglych

rowniez wykonyWaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upiywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dwoch) dostaw materiatow

biutowyeh wykonanych lub wykonywanych, o wartosci wskazanej pohizej.

Pod poj?ciem wykonana dostawa nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu materiaiow

biurowych o wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zlotych brutto, ktorego realizacja zostaia zakonczona

(umowa zostaia zrealizowana).

Pod poj?ciem wykonywana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b?dace w trakde realizacji (umowa

jest nadal realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu materiaiow biurowych, ktorego pewna cz?sc o wartosci

nie mniejszej niz 100.000,00 zlotych brutto, zostaia juz zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy

wylacznie swiadczen okresowych lub ciaglych. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie,dostawy

stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ciagle, w przypadku watpliwosci zobowi^any b?dzie wykazac

(udowodnic) okresowy lub dqgly charakter swiadczenia).

Szczegoly dotycz^ce powyzszego warunku okresla SIWZ;



Nr zamowienia: l/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

II. OSWIADCZENIE DOTYC2ACE PODMIOTU. NA KTOREGQ ZASOBY POWOLUTE SI^

WYKONAWCA *

*jeieli nie dotyczy Wykonawcy naleiy wykre^lic lub wpisac ,iNie dotyczy"

Oswiadczam, ie w celu wykazania speiniania warunku udzialu w post^powaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej (pbsiadanie wymagaiiego

Lp. Nazwa/fitma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykohawca
powotuje si? na zdolnosc
zawodow^ podmiotii

Oswiadcza.m, ie w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, ria ktorego/ ktorych zdolnosc zawodow^

(doswiadczenie) powoluj? si? wniniejsZym post^powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia
z post?powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp, oraZ,

ze podmiot/ podmioty te spelniaj% w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodoW^,
warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis



Nr zamowienia: l/pii/2019 - wzor oswiadczenia (grUpa kapitalbwa)

OSWLADCZENIE O PRZYNALEZNO^CI ALBO BRA^ PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY EAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca pfzekazuje Zamawiajvemu w terminie 3 dni od dtiia

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

pzp.

Os\dadczenie dotyczy przynaleznosci albd braku przynaleznosci do tej same) grupy kapitalowej z innym

Wykpnawc^ lub Wykonawcanii, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym postepowaniu.

Przez grup^ kapitalow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia, 16.02.2007 r. o ochrpnie.konkurencji

i konsumentpw (Dz.U. z 2015 r. ppz.184, 1618 i 1634) - nale^ rozumiec wszystkich przedsi?biprc6w,

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

tego przedsipbioircp.

Na podstawie informacji zamieszcZpnej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-

katOwice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyli oferty w postgpowaniu na dostaw^ materialpw biurowych.

I. oswiadczam, iz llie nalez^ do tej samej grupy kapitalowej, P ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowjen publicznych. *

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

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustayy Prawo zamowien publicznych. *

*nale£ywskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedsta^c dowody,

ze powi^ania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu

o uckielenie zamdwienia.

Imif i nazwisko upehiomocnionego prZedstawiciela Wykonawcy:

Data

ppdpis

/I


