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Dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dia Sl^skiego OW NFZ

zat^cznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz ofer^

2. formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa

3. wzor inforiiiacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona platnosc

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

5. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa

6. wzor umowy wraz z zat^cznikiem:

- zal^cznik nr 2 - Klauzula informacyjna diot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzdrem

oswiadczenia o zobowi^aniu do zachowania poufnosci
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Nr zam6wienia: l/pn/2020

1. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, ̂ l^ski Qddziai Wojewddzki w Katowieach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@,nfz-katowice.Dl. strona intemetowa: www.Tifz-katowice.pI.

II. Trvb udzielenia zamowienia

Postfpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieA publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).
Rodzaj zamowienia: dostawa.

Wartosd szacunkowa zamdwienia jest mniejsza niz rdwnowarto^d kwoty 139.000 euro.

Numer postfpowania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem l/pn/2020. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

llekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",
m\szy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. llekrod w „SIWZ" mowa
jest 0 "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). llekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nale^ przez to rozumied
dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. llekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz4dzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie dokumentdw" nalezy przez to rozumied rozporz^dzenie 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.2016, poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamdwienia

1- Przedmiotem zamdwienia jest dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Sl^skiego OW NFZ,
zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa
oraz we wzorze umowy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien rCPVl: 30.19.76.30-1 papier do drukowania, 30.19.97.10-0 zadrukowane
koperty, 30.19.97.11-7 zadrukowane koperty z okienkiem adresowym.

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia
i kalkulacja cenowa oraz we wzorze umowy, ktdre stanowi^ integraln^ cz?sd niniejszej SIWZ. Wzdr umowy
przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy stosownie do art. 144 ust.l pkt 1 pzp.

Formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa okreSla standardy jakosciowe, o ktdrych mowa
w art. 91 ust.2apzp.

2. W pkt 9 formularza oferty Wykonawca - poprzez wybdr opcji TAK albo NIE - winien zlo^d o^wiadczenie
wskazuj^ce, czy koperty oraz papier, ktdry zostanie przez Wykonawc? wykorzystany do wykonania przedmiotu
zamdwienia, zostanie wytworzony z ujyciem surowcdw wtdmych.
Niniejsze ma zwi^zek z 11 kryterium oceny ofert (por. pkt XIII SIWZ).
Wykonawca, ktdry zobowi^zal si? do uzycia do wykonania przedmiotu zamdwienia kopert lub papieru
wytworzonego z uzyciem surowcdw wtdmych, na etapie realizacji zamdwienia (umowy) zobligowany b?dzie
potwierdzic wypelnienie niniejszego zobowi^ania poprzez przedlo^enie Zamawiaj^cemu w dniu zawarcia umowy
stosownego oswiadczenia producenta odpowiednio papiem lub kopert. Kwesti? reguluje wzdr umowy.

producerita naleiy rozumied rdwniez przedstawiciela producenta.
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3. Wamnki platno^ci.

Warunki plataosci zostaly okreslone we wzorze umowy.

4. Okres gwarancii oraz rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia (dostarczonych kopert z logo NFZ oraz papieru
firmowego):

Wykonawca winien udzielic 24-miesi?cznej gwarancji na przedmiot zamdwienia oraz 24-miesi?cznej r^kojmi
za wady przedmiotu zamdwienia. Bieg okresu gwarancji oraz r§kojmi za wady liczony bfdzie od dnia podpisania
protokohi odbioru. Wykonawca zobowi^zany b^dzie wymienid na wlasny koszt towar wadliwy na wolny od wad
w terminie do 5 dni roboczych liczqc od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie.

5. lime informacie.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo:zliwo^ci skladania ofert cz^Sciowych.
• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert wariantowych.
• Zamawiaj^cy nie przewiduje mo2;liwosci udzielenia zamdwiefi, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.
• J?zyk post^powania.

Wyjasnia sif, 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^e si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U.2011.43.224 ze zm.), ktdra formuhije zasad? uzywania
J?zyka polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytoriinn Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa
o j?zyku polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych,
zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz
oznaczen pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami
o normalizacji.

6. Podwvkonawstwo.

• Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mo:ze powierzyc wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.
• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp wskazania przez Wykonawc? cz?sci zamdwienia, ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcdw
(pkt 10 formularza oferty).

• Zamawiaj^cy nie z^da informacji o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziahi w post?powaniu.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: zamdwienie zostanie zrealizowane w dwdch cz?^ciach:
a) pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w ci^gu 21 dni licz^c od dnia zawarcia umowy;
b) druga dostawa zostanie zrealizowana w ci^gu 21 dni licz^c od dnia zlozenia zamdwienia. Zamdwienie zostanie

zlozone w ci^gu 12 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy, nie pdzniej jednak niz w 21 dniu przed uplywem
ww. 12 miesi?cznego terminu.

Liczb? - odpowiednio kopert bqdz papieru firmowego obj?t4 pierwsz^ oraz drug^ dostaw^ - okre^la formularz opis
przedmiotu zamdwienia i kaUtulacja cenowa.

2. Miejsce wykonania zamdwienia (miejsce dostawy): ul. Kossutha 13 w Katowicach (magazyn).
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V. Warunki udziatu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy, ktbrzy:
1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogioszeniu
0 zamdwieniu.

Ad.l Art. 22 ust.l pkt 1 dzd

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzic podstawy wykluczenia, p ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-23
pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt VI pkt 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 rdwniez oswiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawid
dowody na to, ze podjpte przez niego Srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlno^ci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przestppstwem lub przestppstwem skarbowym, zado^cuczynienie
pienipme za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami scigania oraz podjpcie konkretnych ̂ rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestppstwom lub przestppstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postppowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zam6wienia oraz nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

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

Ad.2 Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - Zamawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warunkdw udzialu
w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia warunek niepodlegania
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spehiic kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

VA. Podstawy wykluczenia. o ktdrveh liiowa w art. 24 ust.5 dzd

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

VI- Wykaz o^wiadczeh lub dokumentdw potwierdzaiacych snelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia

1- Do oferty Wykonawca dolacza aktualne na dzien skladania oferty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a
ust.l pzp w zakresie ustalonym przez Zamawiaj^cego w ogioszeniu o zamdwienia oraz niniejszej SIWZ,
tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu.
Wzdr oswiadczenia, o ktorym mowaw art. 25a ust.l pkt 1 pzp stanowi zal^cznik do SIWZ.
Oswiadczenie Wykonawca winien dol^czyd do oferty.
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2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.Tifz-katowice.pl informacii. o ktorej mowa

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

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

W przypadku przynalemosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyd wraz z oSwiadczeniem

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

konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

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

dokumentdw (...).

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

3. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wvkonawcow:

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 sklada kazdy z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamowienia;

2) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamowienia.

4. Forma oswiadczen i doknmentdw.

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

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

w sprawie rodzajdw dokument6w, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej.

Zamawiaj^cy nie dopuScil mo4:liwosci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy u:^ciu Srodkow

komunikacji elektronicznej w sposob okreSlony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

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

W post?powaniu nini?jszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwoSd

skladania dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uzyciu srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
Przedsi?biorczoSci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow
dokument6w, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym ze:
1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentow, skladane s^

w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosd z oryginalem,

2) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oSwiadczenia,
sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formic notarialnie poswiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyd do oferty
petnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic pehmmoonika do reprezentowania
ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw.

»Poswiadczenia za zgodnosd z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolhoSciach
lub .sytuacji pplega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^ (§ 14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw).

4

IH



Nr zamowienia: l/pn/2020

»Zamawiaj^cy moze z^da(5 przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw
lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kppia 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 dokumentow (...),
dokumenty sporz^dzone w jpzyku obcym winny bye skladane wraz z thimaczeniem nd jpzyk polski.

5. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.
Jezeli Wykonawca nie zlozyl o^wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp,;o^wiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub iimych dokumentdw niezbpdnych do
przeprowadzenia postppowania, o^wiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawieraj^ blpdy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyja^nien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyja^nieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo kohieczne byloby uniewatoienie
postppowania.

Jezeli Wykonawca nie zloiyl wymaganych petnomocnictw albo zlo^l wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba is, mimo ich zlozeiiia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby xmiewaznienie postppowania.
Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczeh
lub dokumentow, b ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^any do zlozenia oswiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jeteli Zamawiaj^cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moi:e je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegolnoSci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiothw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Zapisy pkt VI ppkt 4-6 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczeh wymaganych
w niniejszym post^powaniu.

7. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, ii zgodnie z art. 24aa ust.l pzp mo2e w niniejszym postfpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast^pnie zbadaiS, czy Wykonawca,
kt6rego oferta zostaia oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» Jezeli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla- si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy Qezeli dotyczy), Zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktdry zlozyl ofert? najwyzej
ocenion^ sposrdd pozostalych ofert.

Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania
oSwiadczen lub dokument6w. Osobv uprawnione do norozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za poSrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiScie, za poSrednictwem poslahca, feksu
lub przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
uslug drog^ elel^oniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod
rygorem niewaznosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej
w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego zlo;zenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a
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pzp), zas o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzaj6w dokumentow, jakich mozie z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie
zamdwienia (rdwniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsifbiorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993/.
Uwzglfdniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zam6wien publicznych oraz
niekt6rych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).
Patrz rowniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy u^ciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za po^rednictwem poslahca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okreSlonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny bye
skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniaDubliczne@,nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny byd
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mozs zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnieh
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^any udzielid wyjaSniefi
niezwlocznie, jednak nie pdiniej na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartoSd zamdwienia
jest nmiejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
is wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pd^iej niz: do kohca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy
moze udzielid wyjaSnieh albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mozie przed uplywem terminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.
10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania.czynnoSci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Agnieszka Broniewicz, Dzial Inwestycji i Zamdwien Publicznych,

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

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

Zamawiaj^cy nie iqda wniesienia wadium.

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofertq. rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedhi^yc termin zwi^zania ofert% z tym

2e Zamawiaj^cy moz:e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^zania ofert^, zwrdcid sif do

Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhii^ssy jednak niz 60 (fai.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium (jeieli. dotyczy).

4. Przedhizenie terminu zwi^zania pfert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiZeniem okresu wazno^ci

wadium albo, jeZeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadimn na przedhizony okres zwi^zania ofert^.
Jezeli przedhizenie terminu zwi^ania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

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

najkorzystniejsza (jezeli dotyczy).

X. Opis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypehiid formularze (w tym wzory o§wiadcze6) w spos6b trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezbpdnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek czp^c formularza lub
caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nalezy wpisac "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce
wyznaczone na wpisanie informacji okazalo sip zbyt male, nalezy wykonad kserokopip danego formularza
w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnid wg potrzeb i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem

Wykonawcy - informacje naleZy umiescid w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawcp.
Wykonawca winien przygotowad i ztozyd ofertp z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zal^cznikow
skladaj^cych sip na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad
zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych sip we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej
SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udostppnia na stronie intemetowej ^l^skiego OW NFZ' formularze oraz o^wiadczenia
niezbpdne do sporz^dzenia oferty w formacie edj'towalnym (Microsoft Word). Jezeli Wykonawca edytuje formularz
lub oswiadczenie, zobowi^zany jest dokladnie pordwnad jego tredd z oryginalnym zapisem SIWZ w formacie pdf.
UWAGA! bla ocenv. czv tre^d ofertv odpowiada tre^ci SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie pdf.
zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i o^wiadczeft. W przypadku, gdy
tresd oferty nie bpdzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrze^eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala bpdzie
odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawcp musz^ byd podpisane przez osoby upowainione do reprezentowania Wykonawcy i zar.i^gania
zobowi^zan 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 kopip po§wladczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dolqczyd
do oferty. Ofertp, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osobp nieupowaznion^ zostanie uznana za niewam^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofertp Wykonawca proszony jest dostarczyd w nastppuj^cej formie; w zamkniptej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziai Wojewddzki

uk Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:
Przetarg nieograniczony - Nr l/pn/2020

KOPERTY Z LOGO NFZ or^ JAJJEftjFiRMOWY
NIE OTWIERA(^ PRZED: godz. 12,30
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Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej lub listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesylka zawiera ofertf oraz wskazad numer post^powania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno^ci
za nastfpstwa spowodowane brakiem wtasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypetnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZALj^CZNIKI", w ktorej Wykonawca ufnieszoza zai^czniki wymienione w pkt 15 formularza oferty,
z uwzgl^dnieniem uwag do zai^cztiikdw.

W przypadku o^wiadczeii lub zaSwiadczen skladanych przez Wykonawe^ zawieraj^cych informacje stanowiqce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ hy6 one udost?pnione innym uczestnikom post?powania, Wykonawca powinien
umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA" lub
oznaczyb je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa defmiuje art. II ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. lOIO z zm.):
Przez tajemnic§ przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, tore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostepne dla tatch 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, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnicf przedsifbiorstwa
w roznmienin przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl. ze nie mog^ bye one udostepniane oraz wvkazal. iz zastrzeZone informacje
stanowi^ tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa
w art. 86 ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moZe zloZyc tylko jedn^ ofertf na cale zamowienie. Ofertf sklada sif w formie
pisemnej pod rygorem niewazno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraZa zgody na zbZenie oferty w postaci elektronicznej.

G. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac trebi SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznobi wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad sif o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sif
o udzielenie zamdwienia musz^ zalgczyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowic peinomocnika do reprezentowania ich w postfpowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo
do reprezentowania w postfpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pebiomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

1) formularz oferty nalezy wypelnic 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 CENE
CALKOWIT4 OFERTY ZA REALIZACJE CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa;

8
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2) formularz opis przedmiotu

zamowienia i kalkulacja

cenowa

nalezy wypelni6 i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
zal^czyd do formularza oferty);

3) wz6r informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona platno^d

4) wzdr o^wiadczenia, o ktorym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

5) wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
zai^czyd do formularza oferty);

nale^ wypebiid i podpisac w miejscu
(o§wiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

do tego wyznaczonym

nale^ wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyd
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,
o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert§ nalezy zlozyd w siedzibie Zamawiaj^cego:
Slqski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j nr 208A (11 pigtro),
w terminie do dnia L0%,.9.3-..?02Q do godziny 12.00.
Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlozona po terminie.
Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.
Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu .....?.P;...^.?!..2.l|2!l.... o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 217A (11 pi?tro).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

Podezas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkdw platnodci zawartych
w ofertach.

Niezwlocznie no otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej rwww nfz-katowice.pD
informacje dotycz^ce:

1) kwoty, j ak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlo^li oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warankdw platnodci zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi calkowite wynagrodzenie przysluguj^ce Wykonawcy
z tytulu realizacji zamdwienia. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty zwi^zane z realizacj^ zamdwienia,
zgodnie ze wzorem umowy.

Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa.
W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^ek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty
inforrnacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zal^czono do SIWZ) zawieraj^c^ rdwniez
informacj? odnosz^c^ do kwestii „mechanizmu podzielonej platnosci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, je^:eli
zlpzono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i using, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej

2.

3.
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w niej ceny/een (netto) podatek od towardw i ushig, ktory mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie z tymi

przepis^i.

4. Mechanizm podzielonej platno^ci-jezeli dotyczy

Zamawiaj^cy informuje, ze b^dzie realizo\yai platno^d za faktury z zastosowmiem mechatiizmu podzielonej

platno^ci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy

0 podatku od towardw i usiug.

Mechanizm podzielonej platno^ci nie b^dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaJuce

poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk? 0%.

W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej platno^ci" wynagrodzenie.umowy (cena oferty) stanowi zawsze

wynagrodzenie (cen? oferty) bhitto, czyli uwzgledniajueu podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwoMenia z
VAT b^dz opodatkowania stawk^ 0%.

5. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^ciu
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, i^ ceny (warto^ci) nalezy zaokruglad do pelnych
groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncowki 0,5 grosza i wy;zsze zaokr^gla si? do
1 grosza.

6. Zamawiajucy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
7. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcu b?du prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze imiowy.

Xin. Opis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?du przedstawione ponizej kryteria oceny ofert oraz nast?pujucy
sposob oceny ofert:

Krvterium I

Cena - waga 90%

najnizsza cena sppSrdd wszystkich peenianych ofert

IIoSc punktdw = ...... x lOOpkt x 90%

cena ocenianej oferty

Krvterium IT

Wykonanie przedmiotu zamdwienia z uzyciem surowcdw wtdrnych - waga 10%

/Patrz: pkt III ppkt 2 SIWZ/

A. Kopertv z logo NFZ

Je^ielr koperty uzyte przez Wykonawc? do wykonania przedmiotu zamdwienia zostan^ wytworzone z ulyciem
surowcdw wtdrnych oferta otrzyma 50,00 pkt.

B. Papier firmowv

Jezeli papier uzyty przez Wykonawc? do wykonania przedmiotu zamdwienia zostanie wytworzony z uzyciem
surowcdw wtdrnych, oferta otrzyma 50,00 pkt.

Maksymalnie. w II kryterium oferta mo2e otrzymad 100,00 pkt (suma punktdw uzyskanych w A i B). Otrzymana
liczba punlrtdw zostanie przeliczona przez wag? kryterium, tj. 10%.
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Oferta, w ktorej Wykonawca zobowi^zal si? do wykonania caioSci przedmiotu zamowienia (koperty oraz papier
firmowy) bez u^cia surowcow wtoraych, otrzyma 0,00 pkt.

UWAGA!

» Jezeli w zadnej z podlegaj^cych ocenie ofert nie zobowi^zano si? do uzycia do wykonania przedmiotu
zambwienia surowcow wtbmych, tj. zarbwno koperty, jak i papier zostan^ wytworzone bez uiycia surowcbw
wtbmych (pkt 9 formularza oferty pod lit. A i pod lit. B wskazuje na opcj? NIE), w takim przypadku ka^da oferta
otrzyma w kryterimn II100 pkt.

» Jezeli w kazdej z podlegaj^cych ocenie ofert zobowi^ano si? do uzycia surowcow wtomych tylko w odniesieniu
do wykonania jednego z elementbw, tj. tylko w odniesieniu do kopert albo tylko w odniesieniu do papieru (tylko
Jeden z elementbw zostanie wytworzony z uzyciem surowcbw wtbmych), w takim przypadku kazda oferta otrzyma
w kryterium II100 pkt.

Ocena koncowa oferty stanowib b?dzie sum? punktbw otrzymanych w kryterium I oraz w kryterium II wedle zasad
oceny ofert okre^lonych powy^:ej.
Przy obliczaniu punkty b?d^ podawane z dokladno^ci^ do dwbch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady
wskazanej w pkt XII ppkt 5 SIWZ.

Formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa zawiera standardy jakosciowe, o ktorych mowa
w art.91 ust.2apzp.

XrV. Informacie o formalnokiach. iakie powinnv zostac dopelnione po wvborze oferty w celu zawareia

umowv w sprawie zambwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zambwienia Wykonawcy nie podlegaj^ceniu wykluczeniu, ktbrego oferta jest wama, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zambwien publicznych, spebiia
wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteribw
oceny ofert okre^lonych w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zambwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.
Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej pkresla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisbw przej^ciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zambwien
publicznych oraz niektbrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy moze zawrzeb umow? przed uplywem ww. terminbw, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub
b) w post?powaniu o udzielenie zambwienia o wartosci rrmiejszej niz kwoty okre^lone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynnosci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawareia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moi:e wyrazib zgod? na podpisanie
umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawareia umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktbrego oferta zostala wybrana, uchyla si? od zawareia umowy w sprawie zambwienia
publicznego, Zamawiaj^cy moze wybrac ofert? najkorzystniejsz^ spo^rbd pozostalych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewa^nienia post?powania,
0 ktbrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nale^tego wykonania umowv

Zamawiaj^cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale^ytego wykonania umowy.
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XVI. Istotne postanowienia umowv - wzor umowv

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

umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony do

SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^ane z realizacj^ zamowienia.

2. Integraln^ cz^sci^ przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Klauzula informacyjna dot. przetwarzania

danych osobowych wraz ze wzorem oSwiadczenia o zobowi^aniu do zachowania poufiio§ci stanowi^ca

zal^cznik nr 2 do wzoru umowy.

3. Wykonawcy wyst^puj^cy wspolnie (art. 23 pzp) ponoszq solidam^ odpowiedzialno^d za wykonanie umowy.

XVIL Pouczenie o grodkach ochronv prawnei Drzvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ na zasadach okre^Ionych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezieli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidsi lub moze poniesd szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy^ Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia przyshiguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na list?,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

5. Jezeli warto^c zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. II
ust. 8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okreslenia warunkdw udziahi w post?powaniu;
3) wykluczenia odwohij^cego z post?powania o udzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywad czynno^c lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad z^danie oraz wskazywad
okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. 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.

8. 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.

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

10. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.
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11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post^powania odwolawczego
przysluguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawv z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wia^ciwego dla siedziby albo miejsea 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. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) jest
rownoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wlasciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wniesd takzp. Prezes
Urz?du Zam6wien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pid do tocz^cego si? post?powania.
Do czyrmoSci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

14. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

XVnL RODO; informacia dla Wvkonawcow

Kl \l /I l.\ IMOkM \( \

DOTYCZ.^C:.A PRZF.rW \U/. \M V |)\NN( II ()sO|{()\\ V( || OsOii IC /.PS| M( Z \( \ ( II
W POSrilPOW \INIL O UDZIFLFNIF, ZAMOWIFMA PIJBLICZ.NEGO PRZKZ SL \"sM ODDZIAL

\\o.ii;\\6i)Zkiniz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nast?puj^ce informacje:

!• AE^IIWSTRATOR DANYCHTdsOBOW^ (11
Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewddzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, zktdrym mdg^ si? Pmstwo skontaktowac
w nast?puj4cy sposdb:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,

■ e-mailem: kanceIaria@nfz-katowice.pl

• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Pahstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewddzki NFZ mozna
kontaktowad si? z Inspektorem Ochrony Danych w nastfpuj^cy spos6b:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

• CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post?powaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego znak: l/pn/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlnoSci:
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RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ̂wiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodkdw publicznych;
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwien publicznych;
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych;
ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoSci;

ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostfpie do informacji publicznej;
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 1 archiwach.

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych b^d^ osoby lub podmioty, ktdrym udostfpniona zostanie dokumentacja
post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo z^dwieh publicznych,
dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Panstwa daiiych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowaznienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
ustawy o dost^pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane poiniotom, z ktdrymi
administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki obowiazek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiazujacego.

• OKRF.S PRZLCHOVVYW.ANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b?da przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia
post^powania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ/S
W odniesieniu do danych przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. 5:nrp.i dane dotvcza nrzvshiguie:
■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tresci swoich danych;
■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, czym nie maze to skutkowac
zmianq wyniku post§powania a udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie moze naruszac integralnosciprotokolu oraz jego zalqcznikow;

" na podstawie art. 18 RODO, prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkdw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzglfdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego\

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszen przepisdw RODO",

Nie przvshiguie Pahstwu:

" w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;
' na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeCiwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw^ prawnq

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

• INFORMACJAO VVYMOt.l PODAM \ D\N\( H

Obowiazek podania danych osobowych bezpo^rednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w post^powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikaj^ z pzp.
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•  INFORMACJA VV ZAKRESIR ZAUTOMATYZOWAM.GO I'ODE.IMOWAMA DECVZ.JI ORAZ

PROFILOVVANIA

W odniesieniu do Panstwa danyeh osobowych decyzje nie b^d^ podejmowaiie w sposdb zautomatyzowany w tym
profilowania, stosowanie do art.;22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzyinania hiniejszej SlWZ niekompletnej lub nieczytelnej naleiy fakt ten

natychmiast zgtosic Zamawiaj^cemu.
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OFERTA

Dane Wvkonawcy:

Nazwa/Firma:

formulatz oferty

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziaf Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adtes:

Numer KRS: jezeli dotyczy

CEIDG: jezeli dotyczy

Numer REGON: jezeli dotyczy

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeH wykonawca posiada)

strona www: (jezeli wykonawca posiada)

nr telefonu: nr faksu:

W nawiqzaniu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ kopert z logo NFZ
orazpapietu Gtmowego dia Slqskiego OWNFZ,

1. ofemjemy wykonanie dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodnie
ze Specyfikacjq, Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ calkowit^:

z4netto, zlbmtto

^odnie ̂ormular:^m apisprs^dmiotu.'^^amdwienia i kalkulaga cenowa.

UWAGA! Patrz pkt XII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji. o ktdrej mowa w art. 91 ust. 3a pzp
oraz podzielona platnosc

!

2. OsWiadczamy, iz zob'owiqzujemy si? zrealizowac zamowienie w dwoch cz?sciach:

a) pierwsza dostawa zostanie zreaHzowana w ci^gu 21 dni licz^c od dnia zawarcia umowy;
b) druga dos^wa zostanie zrealizowana w ci^gu 21 dni licz^c od dnia ziozenia zamowienia. Zamowienie

zostanie zlozone w ci^gu 12 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy, nie pozniej jednak niz w 21 dniu
pirzed uplywem ww. 12 miesi?cznego terminu.
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3. Oswiadczamy, ze udzielamy 24-miesi^cznej gwarancji na przedmiot zamowienia oraz 24-miesi^cznej

t^kojmi za wady przedmiotu zamowienia. Bieg okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady Kczony bgdzie

od driia podpisania. protokoiu odbioru. Akceptujemy warunki gwarancji i rgkojmi za wady okreslone
wSIWZ, w tym we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunld pi'atnosci okreslone we wzorze umowy.

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

ofertq, rozpoczyna si? wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

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

informacje niezb?dne do przygotowaniai zlozenia niniejszej oferty.
7. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy zostai przez

nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboni naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach okreslonych w ww. wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiajq,cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

9. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, ii:

A. koperty uzyte przez nas do wykonama przedmiotu zamowienia, zostan^ wytworzone z uzyciem surowcow
wtornych:*

TAKD

NIE □

B. papier uzyty przez nas do wykonania przedmiotu zamowienia (papieru firmowego), zostanie wytworzony
z uzyciem surowcow wtornych:*

TAKD

NIE □

* Wykonawca wimen wybrac — zaznaczyc wlasciw^ opcj?: TAK albo NIE.
Niedokonanie wyboru jednej z opcji b^dz niejednoznaczny wyboir oznacza, iz Wykonawca nie uzyje
do wykonania przedmiotu zamowienia odpowiednio kopert lub papieru wytworzonego z uzyciem surowcow
wtornych.

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

Lp. czesc zamowienia fitma podwykonawey

** nalezy wypelnic w przypadku zamiam wykpnywania zamowienia z udzialem podwykonawey, wskazuj^c cz?sc
Zamowienia powierzon^ podwykonawey oraz firm? podwykonawey
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11. Oswadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w riiniejszym pbstepowaniu
(w tym podpisuj^cych oferty, formularze i oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego
dokumentu'''**:

■1) KRS
2) CEIDG
3) pelnomocnietwa zai^czonego do nimejszego formulafza ofetty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

***nalezy zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Oscba/osoby upowaitiione -(upeltaomocniciie) do reptezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

imi^ i nazwisko podstawa upowazmenia do reprezentowania Wykonawcy

12. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy**** do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw."
**** niepotrzebne skteslic

Dfmig'q maUgo ora^ sredniego prv$dsiibiorg, a tak^e mikropr^^edskbiorg t^wiera ustawa ^ dnia 06.03.2018 r. Prawo pr^dsiqbiorcow
(D^. U. 2019.1292 sp Zgodnie ^ art. 7 ust. 1 pkt 1 -pkt 3 gt. usta^ u^te w ustawie okresknia o^ac^ajct:
1) mikroprzedsifbiorca - pnpdskhiorc^, ktory m co najmniej jednym roku dwoch-ostatnich lot obrotowy c'h spdniat icic^ie nad^ujcice
ivarunki:

a) ^tmdniat srednioroc^nie mniej ni\ 10 pracownikow ora^
b) osufgntit rocspy obrot netto tp sprvpda^ towarow, nyrobow i uslug ora^ ̂  operag'ifinansowych nkpmpkracspijciiy roivnowartosd w t^totych 2
milionow euro, lub sumy aktymivjego bilansu spor^d^nego na koniecjednego ^ tych lat nk prepkrocvyly rownowartom w 2 milionow
euro;

2) laafy ptzedsi^biotca - prepdskbiorc^, ktory w co najmniej jednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotonych speinial Icicrpiie nast^ujcice
ivarunki:

a) spitrudnial srednioroccptie mniej ni^ 50 pracownikoiv orac;^
b) osictgneii rocpy obrot netto ep sprrpda^ towarow, nyrobow i uslug orar^ \ opera jijinanso^ch nieprspkracpycfcy -rowriowartosd w sjo^ch 10
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu sporpyirpnego na koniecjednego ^ tych lat nie prspkrocsyly rownowartosd w sjotych 10 milionow
euro - i-ktoy nie jest mikroprspdsi^hiorcc;;
3) stedni ptzedsi^biorca - prrpdskbiorci, ktory w co najmniej jednym roku Si dwoch ostatnich lat obrotonych speinial Icicpiie nastpiujcyce
warunki:

a) spitrudnial sredniorocipiie mniej ni^ 250pracownikdw orar^
h) osicigncil rocspiy obrot netto tp sprrpda^ towarow, nyrobow i uslug oras^ ^ opera jifinansonych nieprrpkracspijciy rownowartosd w r^lotych 50
miliondw euro, lub sumy aktywowjego bilansu spdrpidpmego na koniecjednego ^ ̂■ ch lat nie prpkroccyly rownowartosd w ^totych 43 milk
euro

- i ktory nie jest mikropnpdd^biorcci cni malym prspdskbiorcci.

13. Oswiadczamy, ie wypeinilismy obowiii,zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art 14 Rozpbrz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogokie rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec os6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskahsniy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post^powaniu.******
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****** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych
lub zachodzi wylq,czenie stosowania obowi^zku infomiacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

14. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc^.

My nizej podpisani/Ja iiizej podpisatiy/a, w zwi^zku ze ziozeiiiem oferty w postepowaniu o udzieleriie
zamowienia publicZnego — zamowienie nr l/pn/2020, z uwagi na udostepnianie Informacji Poufnych,
zobowi^zuj? si?/zobo-wi^zujetny si? do:
1) zachowania w • tajemniey .wszystldch Informacji Poufnych uzyskanych podczas reahzacji umowy,

przedmiotem ktorej b?dzie dostawa kopert ̂  logo NFZ om^ papiem firmomgo dla Slciskiego OW NFZ
w okresie realizacji zatnowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwiqzaniu umowy, niezaleznie od formy
w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyi^cznie w celu realizacji
umowy.

15. Zal^cznikami do niniejszego fotmularza oferty nast?puj^ce wypelnione formulatze,
oswiadczenia i dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc;
2) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa;
3) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp;
4) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)

— jezeH uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego);
5) tnne - jezeU dotyczy

Uwaga!

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku pizynaleznosci do tej samef grupy kapitatowej Wykonawca sklada
w terminie 3 dni od c;amiess^^nia informayi, o ktonj mowa w art. 86 ust.5 psp na stronie intemetowm ivw.

Imi? i nazwisko upelnpmocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: i/pn/2026 formularz opis przediniotu zamowienia i kalknlacja ceriowa

I. Przedmiotem zamowienia jest dostawa kopert z logo IMFZ oraz papieru firmowego dia Sigskiego OW NFZ, zgodnie z SiWZ, w tym z niniejszym
formularzem oraz wzorem umowy.

Tabela zawiera opis kopert oraz papieru, na ktorych Wykonawca naniesie nadruki firmowe zgodne z wymogami SIWZ, w tyrn zgodne z.wzorem umowy.
Wykonawca w dniu zawarcia umowy otrzyma od Zamawiaj^cego nosriik eiektroniczny z wzorami kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego (zawierajqcymi iogo
NFZ, rozmieszczenie/uktad odpowiednio tekstu/nagtowka/stopki) i zobowiqzuje si^ do wykonania przedmiotu zamowienia (umowy) zgodnie z otrzymanymi
wzorami.

Druk zarpwnp na kopertach, jak i na papierze firmowym w kolorze firmowym. Kolor firmowy to Pantone DS 184-1 C.
Krdj czcionki nadruku zamieszczonego na kopertach: Minion Pro.

Kroj czcionki nadruku zamieszczonego na papierze firmowym: Minion Pro.

Wykonawca oswiadcza, iz oferowany, a nastppnie dostarczony papier firmowy bpdzie mogt bye wykorzystywany w urzqdzeniach typu: drukarki laserowe
• i kserdkopiarki, z kolei oferowane, a nast^pnie dostarczone koperty z iogo NFZ b^dq mogty bye zadrukowywane przy wykorzystaniu drukarek iaserowych.

A
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Kalkulacja cenowa

Przedmiot zamowienia J.m. IIosc

Cena

jednostkowa
netto

w ztotych
Zajedno

opakowanie

Wartosc netto

w ztotych

(warto^d
z kolumny Ilosd

X Cena jednostkowa
netto w ztotych

Zajedno
opakowanie)

I

dostawa

'  -Wi.

dostawa

1.

Koperta C5 biata z okienkiem {wymiary 162x229 mm), okienko prawy
srodek (45x90mm), odiegtosc od gory 60 mm, odlegtosc od dotu

57 mm, odlegtosc od prawego boku 20 mm, odiegtosc od lewego boku
119 mm, zamykana za pomocq paska samoklejqcego zabezpieczonego
paskiem papieru, poddruk wewn^trzny zabezpieczajqcy zawartosc

koperty przed odczytaniem, gramatura papieru lOOg (1 op.= 500 szt.).

op. 200 - 100 100

2.

Koperta C6 biata ( wymiary 114x162 mm), zamykana za pomocq paska
samoklejqcego zabezpieczonego paskiem papieru, poddruk

wewn^trzny zabezpieczajqcy zawartosc koperty przed odczytaniem,
gramatura papieru lOOg (1 op.= 1000 szt.)

op. 300 150 150

3.

Koperta B5 biata (wymiary 162x229 mm), zamykana za pomocq paska
sambklejqcego zabezpieczonego paskiem papieru, poddruk

wewn^trzny zabezpieczajgcy zawartosc koperty przed odczytaniem,
gramatura papieru lOOg (1 op.= 500 szt.).

op. 250 125 -125 ■

4.
Koperta C4 biata (wymiary 229x324 mm), zamykana za pomocq paska

samoklejqcego zabezpieczonego paskiem papieru, poddruk
wewn^trzny zabezpieczajqcy zawartosc koperty przed odczytaniem.

op. 300 150 ,  150,,
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gramatura papieru lOOg (1 op.= 250 szt.).

,  , ■

5.

Koperta C6/C5 biata (wymiary 114x229 mm) z okienkiem, okienko
prawy dof (45x92 mm), odiegtosc od gory 55 mm, odiegtosc od dotu

15 mm, odiegtosc od prawego boku 20 mm. Obszar foil! okienka , ktory
nie jest podklejony nie wi^kszy niz 2 mm po stronie zewn^trznej

i wewn^trznej. Kiejenie bokow koperty na zewnqtrz, obszar bokow
ktory nie jest podklejony nie wi^kszy niz 3 mm> kiejona na mokro, do
mectianiczhego pakowania, poddruk wewnQtrzny zabezpieczajqcy

zawartosc koperty przed odczytaniem, skiejona na zewnqtrz,

gramatura papieru 100 g (1 op.=1000 szt.)

op. 300 150 ■'■vMO-; ,

6.

Koperta C6 z okienkiem (wymiary 114x162 mm), okienko prawy dot
(45x90), odiegtosc od prawego boku 15 mm, odiegtosc od iewego boku

57 mm, odiegtosc od dotu 22 mm biata, zamykana za pomocq paska
samokiejgcego zabezpieczonego paskiem papieru, poddruk

wewn^trzny zabezpieczajgcy zawartosc koperty przed odczytaniem,
gramatura papieru lOOg (1 op.= lOOOszt.)

op. 10 5

7.

Papier firmowy: papier biaty 80g/m2,
Kiasa papieru: B,

Papier do wydruku w drukarkach iaserowych oraz w kserokopiarkacti.
1 op.=2500 kartekformatu A4- (210x297mm).

Opakowanie kartonowe. op. 300 150 150

k
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Razem (suma kwot hetto z poz. 1-7 w kolumnie „Wartosc rietto zl":

III. CENAOFERTY:

ztotych netto (wartosc netto z pozycji 8. RAZEM tabeli) + ztotych (wartosc 23% ppdatku VAT)

ztotych brutto (cena oferty brutto).

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis.



Nr zamowienia: 1/pn/2020 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona ptatnosc

I. Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:
* w zaIeznosGi od sytuaeji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiajiqcego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o ppdatku od towarow i ustug.

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

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

ponizej:

a) nazw? (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie b^dzie prowadzic

do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku 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:

II. Informuj^, iz zaptata winna zostac dokonana;
w zaieznosci od sytuaeji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastospwania** mectianizmu podzielonej ptatnpsci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi sip do nastppujpcycti towarow tub ustug:

(Wykonawca moze sporzpdzic stosowny zatqcznik, zawierajpcy wykaz towarow lub ustug)
Zob. Zaf^cznik nr 15 do ustawy Z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Imip i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data



Nr zaniowienia: l/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktprym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

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

Na potrzeby postgppwariia o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa -kopert z logo NFZ

otaz papietu Grtnowegq dia Slqskiego OWNFZ, przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Sl^ski Oddzial Wojewodzki, oswiadczam, co nast?puje:

I. OSWIADCZENIE DOTyCZACE WYKONAWCY

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

dotycz^cym Wykonawcy:

, A. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z ppstcpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ze. zachodz^ w stbsunku do mnie ppdstawy wykluczenia z postgpowania

na podstawie art ustawy Prawo zarnowien publicznych ̂ odac majqc^ t^astosomniepodstaiv^

wyklucspnia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawj P^). .

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjgte przez niego srodki s^ wystarczajace do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodiuc naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest^pstwem

• skarbowym, zadoscuczynienie pieni?zne za doznana krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspplprac^ z organami scigaiua oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, kt6re sa odpowiednie dia zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przest?pstwom
skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu art. 24 ust. 8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli
wobec wykonawcy, b?dacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si?
o udzielenie zamowienia oraz nie uplynai okreslony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu.

M



Nrzamdwienia: l/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mpwa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

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

o ktorej mowa w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien pubUcznych, podj^lem nastgpuj^ce srodki naprawcze:

II. Zamawiajq^cy nie okre£a (nie stawia) zadnych warunkow udzialu w post?powaniu, o ktdrych mowa

w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp (art. 22 ustlb pzp).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACTT

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaly przedstawione z peln^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Data.

Imi^ i nazmsko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis



Nr zamowienia: l/pn/2020 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

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

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

pzp.

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

Wykonawc^lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

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

i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, ktorzy

s^, kontrolowani w spos6b bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rdwniez tego

przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej

www.nfz-katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyU oferty w post^powaniu maj^cym za przedmiot

dostaw^ kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego dla Sl^skiego OW NFZ,

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gtupy kapitaiowej, o ktorej mowa

W art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

II. oswiadczam, iz nalez^ do tej samej gfupy kapitaiowej, o ktorej mowa

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

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

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

ze powi^zania z innym Wykonawc^ .nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w postcpowaniu
o udzielenie zamowienia.

Imif i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi?dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Slaskim Oddziaiem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach ptzy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

~ Dytektora Slaskiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala: na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia
(kopia w zalaczeniu),

zwanym dale] „Zamawiajacym"
a

2  siedziba w , adres: , wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem /jezeli dotyczy/,

NIP: ,'REGON: , wysokosc kapitalu zakladowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziaia:

-  ., zwanyrn dale) „Wykonawca,",
o tresd nast^puj^cej:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaz i dostawa kopert z logo NFZ oraz papiem firmowego
dla Sl^skiego OW NFZ zgodnie z opisem oraz w liczbie wskazanej w zai^czniku nr 1 do umowy.
[^tqct^nik nr 1 do umon^ f^pstanie pr^gotowany w oparciu o fomulart(_ opts pr^edmiotu ;■̂ m6wienia
i kalkulaya cenowa]

2. Zamawiaj^cy z tytulu zrealizowania caiego przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zaplacic Wykonawcy
wynagrodzenie caikowite okredone w §4 ust. 1 umOwy.

3. Wykonawca potwierdza, iz otrzymal od Zamawiaj^cego "nosnik elektroniczny z wzbrami kopert
z logo NFZ oraz papiem firmowego (zawieraj^cymi logo NFZ, rozmieszczenie/uklad odpowiednio
tekstu/nagiowka/stopki) i zobowiqzuje si? do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z otrzymanymi
wzorami.

4. Jakiekolwiek odst?pstwo w wykonaniu przedmiotu umowy od wamnkow okredonych w niniejszej
umowie, w tym od przekazanych Wykonawcy na nosniku elektronicznym wzorow, b?dzie stanowilo
nienalezyte wykonanie umowy. W takim przypadku zastosowanie znajdzie ust.7 zd.l niniejszego
paragrafu, z konsekwencjami przewidzianymi w §5 ust.l Ut.c umowy, z zastrzezeniem §6 ust.1 litb
umowy.

5. Wykonawca. oswiadcza, iz dostarczony papier firmowy moze bye wykorzystywany w urz^dzeniach
typu: 'drukarki laserowe i kserokopiarki, z kolei dostarczone koperty z logo NFZ b?dq, mogly bye
zadmkowywane przy wykorzystaniu dmkarek laserowych.

6. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 24-miesi?cznej gwarancji oraz 24-iiiiesi?cznej f?kojmi
za wady przedmiotu umowy. Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady Uczony b?dzie od dnia
podpisania protokolu odbiom. Wamnki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych (jezeli takie
ismiej^ nie mog^ bye sprzeczne z wamnkami gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane s^ postanowieniami niniejszej umowy.

a
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7. Wykonawca zobowi^zuje si? wymienic na wiasny koszt towar wadliwy na wolny od wad
w terminie do 5 dni roboczych licz^c od dnia. otrzymania Zawiadomienia o wadzie. Dla skutecznoki

zawiadomienia wystarczy przeslanie zawiadotiuenia faksem na podany przez Wykonawc? numer:

b^dz poczt^ eiektroniezn^ na podany przez Wykonawc? adres e-mail:
8. Koszty dojazdu, wymiany, czy dostarczenia .przedmiotu umowy odpowiadaj^cego warunkom

okreslonym w niniejszej, umowie oraz wszelkie inne koszty zwi^zane z realizacjq, przez Zamawiaj^cego
uprawnien z tytulu gwarancji lub r?kojmi za wady nie mog^ generowac dodatkowych kosztow
po stronie Zamawiajq^cego tj. wszystkie tego rodzaju koszty pozostaj^, po stronie Wykonawcy.

9. Wykonawca oswiadcza i zobowiqzuje si?, iz koperty/papier uzyty przez Wykonawc? do wykonania
przedmiotu umowy, zostanie wytworzony z uzyciem/bez uzycia surowcow wtomych. *

/ *tu ̂ stanie wskav^ana tresc t^odna ̂  trescin oferty Wjkonaw^ ̂oi^nej w ̂amdmeniu nr 11pnl2020l

10. Wykonawca, ktory zobowi^zal si? dp uzycia do wykonania przedrniom umowy kopert lub papieru
wytworzonego z uiyciem surowcow wtomych, zobowiqzuje si? potwierdzic wypeinienie niniejszego
zobowi^zania poprzez przediozenie Zamawiaj^cemu w dniu zawarcia umowy stosownego
oswiadczenia producenta odpowiedmo kopert/papieru. Z tresci oswiadczenia producenta winno
wynikac, iz dp w)rtworzenia kopert/papiem uzyto surowcpw.wtpmych.
Przez producenta nalezy rozuniiec rpwniez prc^dstawicielaproducenta.

11. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom ... /firrna

podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr l/pn/2020, tj (je^li dotya^; c^apis stosownie do oferty Wykonaivtypfoipnej w ̂amowieniu
nr1 Ipnl2020).

12. W toku realizacji .umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac
z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr l/pn/2020. Zmianii
b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny
zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazamem nowego podwykonawcy (jezeU
dotyczy). • . '

§2

■ Tetmin i miej.sce dostawy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy w dwoch cz?sciach:

a) pierwsza dostawa zostanie'zrealizowanawci^ 21 dni licz^c od dnia.zawarcia umowy;
b) dmga dostawa zostanie zreahzowana w ci^ 21 dni licz^c od dnia zlozenia zamowienia.

Zamdwienie zostanie ziozone przez Zamawiaj^cego w ciqgu 12 miesi?cy licz^c od duia zawarcia
utno-wy, nie pozniej jednak niz w. 2l dniu przed uplywem ww. 12 miesi?cznego termihu.

Liczb? - odpowiednio kopert bs^dz papiem firmowego obj?t^ pierwsz^ oraz dmgq, dostawy - okresla
zalq,cznik nr 1 do umo'wy.

2. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy na wiasny kpszt i ryzyko do magazynu
Sl^skiego OW NFZ mieszcz^cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce dostawy).

3. Zamo'wienie na kphkretnq^ dostaw? b?dzie skladahe przez Zamawiaj^cego na adres e-mail
WykPnawcy: lub nr faksu O konkrethym terminie kazdej dostawy
Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac Zamawiaj^cegp: telefonicznie pod numer telefonu:

— lub za posredmctweni poczty elektronicznej na adres e-mail: ..!
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4. Zrealizowanie kazdej z dostaw zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez osoby
wskazane w §3 ust.l oraz ust.2 umowy. Obowiqzek sporz^dzenia protokolow spoczywa
na Wykonawcy.

5. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczanego przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiaj^cego z chwil^ podpisaniaprotokoiu odbioru.

§3

1. Osobami upowaznionymi ze sttony Zamawiajq,cego do nadzorowania prawidlowej realizacji umowy,
w tym do podpisania protokotow odbioru oraz do dokonywania zgloszen z tymiu gwarancji oraz
r?kojmi za wady, jest: , tel , e-mail: ; lub , tel.

j  e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej
wymienionych osob.

2. Osob^ upowaznionij, ze strony Wykonawcy do nadzorowania prawidlowej realizacji umowy, w tym
do podpisania protokolow odbioru oraz do kontaktu w sprawie zgloszen Zamawiaj^cego z tytulu
gwarancji oraz rekojnii za wady, jest: , tel , e-mail: lub

>  5 e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej
z wyzej wymienionych osob.

3. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 dla swojej
skutecznosci bgdzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do
drugiej Strony umowy. W treki oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje
zmiana.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? do zabezpieczenia otrzymanego nosnika, o ktorym mowa w §1 ust. 3
umo-tty, w sposob uniemozliwiaj^cy uzycie nosnika b^dz wykorzystanie nosnika (zapisanych na
nosrdku informacji, w tym znakow firmowych NFZ) dla celow innych niz zwi^zane z realiZacj^,
nimejszej umowy, a tym samym do zabezpieczenia nosnika przed nieupowaznionym dostgpem
i wykorzystaniem przez osoby trzecie. Wykonawca odpowiada za dochowanie powyzszego nakazu
rowniez przez osoby oraz podmioty trzecie, w tym osoby i podmioty, ktorymi Wykonawca posluguje
si^ reaUzuj^c niniejsz^ umow^. Odpowiedzialnosc za naruszenie nakazu spoczywa na Wykonawcy.
Naruszenie nakazu uprawnia Zamawiaj^cego do powiadomienia stosownych organow oraz
do wystqpienia Z roszczeniem odszkodowawczym w stosunku do Wykonawcy.

§4

Wynagrbdzenie calkowite umbwv. Waninld pl-atno.sri
1. Wynagrodzenie z tytulu niniejszej umowy wynosi zl brutto (slownie: zlotych brutto),

w tym wynagrodzenie calkowite zl netto, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie calkowite okreslone w ust. 1 nimejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, oplaty,

podatki oraz naleznosci zwi^zane z realizacji umowy, w tym koszty transporm do miejsca dostawy,
ubezpieczenia przedmiotu umowy, rozladunku w miejscu dostawy, a takze . koszty zwi^zane
z realizacji zobowiizah z t5rtulu gwarancji i r^kojmi za wady.

3. Zaplata z tytulu niniejszej umowy nastipi w dwoch cz^sciach, tj. zaplata za kazdi zrealizowani
dostawy cz^sciowi, o ktorej mowa w §2 ust.1 odpowiednio lit.a oraz hub, nastipi w formie polecenia
przelewu, w terminie do 30 dm hczic od dnia dostarczenia przez Wykonawcy do siedziby Sliskiego
Oddzialu Wojewodzkiego NFZ, prawidlowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy
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Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstaw^, zaplaty b^dzieprotokot odbiom, o ktorym mowa w §2 ust.
4 umowy.

3a. Mechanizm tzw. podzielonej platnosci, o ktotym mowa w §8 umowy dotyczy nast^puj^cych
elementow kalkulacji ceiiowej: (^apis stosownie do
deklarag'i Wjkonaw^ nafomuhrvp wspr infomagi, a ktorej mowa w art. 91 ust.3apvp orav^podr^iehnaptatnosc)
- jezeli dotyczy.

4. Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzgl^dnic ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy zapisy
o mechanizmie podzielonej platnosci:

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa,
• NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platnik faktur VAT: Slq,ski Oddzial Wojewodzki NFZ. z siedzib^
w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

5. Suma wartosci brutto faktur VAT wystawionych z tytuiu niniejszej umowy nie moze przekroczyc
kwoty brutto wskazanej w §4 ust.1 umowy.

6. Za dat? dokonania platnoki wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
7. Zamawiaj^cy 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 wierzytebosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawcy na osob? trzeci%

wymaga pisemnej zgbdy Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznobi.
9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT przed wystawieniem faktury VAT, zmianq

zostanie uwzglgdniona w umowie. W przypadku zwi^kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie
caikowite netto umowy (§4 ust.l), w tym takze wartobi (ceny) netto podane w umowie (w tym
w zaiq^czniku nr 1), zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zujq,cej
stawki podatku VAT, wynagrodzenie caikowite brutto umowy (§4 ust.l) nie przekroczylo ceny oferty
zlozonej przez Wykonawcy w zamowieniu nr 1/pn/2020, tj zl brutto.

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy
(§4 ust. 1), w tym takze do wartosci (ceny) netto podanej w umowie (w tym w zal^czniku nr 1),
zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokobi.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy
zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT
(tzw. biala Usta) .wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od

towardwi uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).

§5
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zany bgdzie
zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia calkowitego brutto urriowy okreslonego w §4 ust.1 umowy, jezeli
Zamawiajq,cy skorzysta z prawa do rozwi^zania umowy z co najmniej jednej z przyczyn, o ktdrych
mowa w §6 ust.1 umowy;

b) 200,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek z terminow dostawy
wskazanych w §2 ust. 1 lit. a lub litb umowy;
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c) . 100,00 zt za kazdy dzien opoznietiia w stosunku do terminu -virskazanego w §1 ust. 7 zd.l umowy.
2. Zamawiajq,cemu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajq,cego do wysokosd

rzeczjrwiscie poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie wystarcza na pokrycie szkody.
3. Wykonawca zapiaci Zamawiaj^cemu kar? umown^, w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania

wezwania do zapiaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiajq,cy moze pdtr^cic
nalezna mu kar?, jak towniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^
ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tyffi w szczegolnosci z ■wynagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wylq,czona w przj^adku wyst^pierua okolicznosci sily
wyzszej w rozumieniu przyjgtym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnetrzne, niemoznosc
jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna,
katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki uHczne, o de miaty wpl)rw na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktoryCh mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowiqzany jest niezwtocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanpwisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si^
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

§6
1. Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do rozwi^zania niniejszej umowy:

a) w przypadku, gdy opoznienie dotycz^ce ktoregokolwiek z terminow, o ktorych mowa
w §2 ust. 1 lit.a lub litb umowy, przekroczy 10 dni (rozwi^zanie odpowiednio calej umowy bq.dz
w czpsci dotycz^cej drugiej dostawy);

b) w przypadku, gdy wymiana towaru na wolny od wad dotyczy caiego asortymentu danej
dostawy czgsciowej, a opoznienie w stosunku do terminu wskazanego w §1 ust.? zd.l unioWy,
przekroczy 10 dni;

c) w przypadku ujawnienia ktorejkoMek informacji stanowi^cej tajemnic? Zamawiaj^cego.
2. Rozwi^zanie umowy winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy

ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstawg rozwi^zania umowy. Rozwiqzanie urnowy
nast^puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

3. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cemu przysiu^je uprawnienie do naHczenia
Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej, o ktorej mowa w §5 ust.l lit.a
umowy, z zastrzezeniem §5 ust.4 umowy.

,1. W trakcie trwania umowy, a takze po jej zakonczeniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby
lub podmioty, ktore wystgpujq, po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy, a takze
w okresie realizowania zobowi^zan z tytuiu gwarancji i rekojmi za wady, zobowiqzane
s^ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotycz^cych Zamawiajqcego
uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich
zrodia. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy roWniez przez osoby i podmioty, w tym
takze podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, ktorymi posluguje si? wykonuj^c obowiqzki
wynikajq^ce z niniejszej umowy. Odpbwiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na
Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego do
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2.

3.

4.

rozwii^zania umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoki wskazanej w §5 ust. 1 lit. a
umowy, a takze do powiadomienia stosownych organow.

Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane do zachowania w tajemnicy infomiacji
zajtrzezonych jako tajem|iica przedsi^biorstwa oraz datiych osobowych w gtanicach przewidzianych
w obowi^zuj^cych przepisach, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania
tych informacji oraz ich zrodla.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzulq, informacyjui}, dotycz^c^ RODO* oraz ze wypelnil
obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposredmo lub posredmo pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy,
w prz}?padku, gdy.obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - w^orr^cid^nie Varlamentu Europejskiego i Radj (UE) 20161679 ̂  dnia 27 kmetnia 2016 r. w sprawie.
ochronj osdh fî c;(nych w pwici^^u ̂ prf^twarv^niem danjch osobowych i w sprawie swobodnego pr^epiywu takich
danych ora;^ uchyknia ^rektywy 95I46I WE (ogolne rotpors^pd^nie o ochronie danych) Urr(. JJE L 119
^04.05.2016).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowiq^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 2 do niniejszej umowy. Podpisane
oswiadczenie Wykonawca przedkiada osobie, o ktorej mowa w §3 ust.l umowyj niezwlocznie po
zawarciu umowy.

§8

Mechanizm podzielonej platnosci — jezeli dotyczy
1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b?dzie reahzowal piamosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej platnosci tzw. split payment, wyiftcznie przy piatnosciach bezgotowkdwych - polecenie
przelewu lub polecenie zaplaty, jezeU umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zal^czniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U.2020 poz. 106).

2. Mechanizm podzielonej piamosci nie b?dzie wykorzystywany do zaplaty za czytinosci lub zdarzenia

pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia

zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci w systemic
podzielonej piamosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawc?
fakturach jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym — rachunekVAT.

1.

2.

3.

4.

§9

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych.
W sprawach nieuregulowa.nych postanowieniami niniejszej umowy majg, zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozonq,w zamowieniu nr l/pn/2020.
Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy, przy uwzgl?dnieniu wyj^tkow w niej
przewidzianych, wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6
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5. Ewentualne spory powstaie na tie stosow^ia niniejszej ximowy, Strony poddaj^ rozsttzygni^ciu s^du
wlasciwego dla sieckiby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(Katowice).

6. Przez dni roboc^ Strony umowy rozumiejq, dni od poiuedzialku do pi^tku, z wyl^czeniem
przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.- Przez dni Strony rozumiej^ dni
kalendarzowe.

7. Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

NAGZELNIKWydzi ahi A dm i ni^acyj no-Gospodarczego
Sl^skiego Qdffiiafu Wojewodzkiego

Narodowego Filyj^szu Zdrowia w Katowicach

iarian Zinlkn

PEROWNIK
Dziahi Inwest ycji i Zamdwien Publicznych

pddzialu Wojewbdzkiego
induszu Zdrowia w Katowicach

Sl^kiego
Narodowego F

IjJ k IXa)
KM861 mqr s^r^ytn! L^ko

KIF.ROWNIK

iqitarzyria Klis

"A

NAGZELNIK
d^dziahuKsi^owoici

—  I Kst^fiovw-
Dziaiu Planowiinia i /^laliz Bkonoiiiiczny'^'' §l^j|H^OTM^^i^ojew6dzkiego

SlaskiegO-Gdd/.kdu WojewpilAicgc)
Narodowegilf Kaiowicacrt=-:.:^f;^^-y'\ T

rzy Giadysz
^zto!^ Wojcik

3f3wia vwKatowicach



Nrzam6wienia: 1/pn/2020
Zatqcznik nr 2 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych psobowych wraz ze.wzorem
oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

KLVUZLi..\ IM ()UM\(.\.IN\
DO ryCZ.VCA PRZEyW.VUZANIA W SI..VSKIM ODDZIALE WO-JTAVODZKIM \FZ DANYCII

OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KON I R MUM \ N\ ZW I \ZKl Z Z \\\ \R( IKM
I Rl M IZ\( .1 \ I M()\\^ (|)/|))

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlammtu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwqrzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie
0 ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:
• Al)MINIS'rR.VrOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Slqskiego Oddzialu Wojewod^iego NFz7w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Pahstwo
skontaktowac w nast?puj4cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
[• |NSPEKfOR OCHRONY DANYCH
W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewodzki NTZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pI

Cl)y[PODSTAW>^Et^
Pahstwa dane osobowe b?d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznegp na dostaw? kopert z logo NEZ oraz papieru
firmowego dia Sl^skiego OW NEZ w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia (nr post?powania: l/pn/2020), prowadzqnego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowieh publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udost?pnionych w zwiqzku
z wykonywaniem umowy.
1 •^ODBiOR
Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^c? upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^uj^cego. Dane osobowe mog^ zostac
pfzekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
daiiych osobowych do panstwa trzeciego
• ZRODLO 1KATEGORIE DANYCH OSOBOW YCII

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy - rowniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• OIMtES IW.ECHOWYWAN'JA DANVT:!!

Panstwa dane osobowe b?d4 przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaty zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczen, a takze przez czas wynikajqcy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

^ PMwa OSOB, KTORYcH DANE DO IYCZ.^
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyshiguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;

" prawo do ograniczenia przetwarzania;
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Nrzamowienia: 1/pn/2020
Zaiqcznik nr 2 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenja o zobowiazaniu do zachowania poufnosci -

■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w zqdah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODG.
• lOTORmCJA O WYMOGU"POMNiA DANYCH
Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• LNFORMACJA \V ZAKRESIE ZAUTOM.VTYZOWANEGG PODEJMOW.AMA DECYZJI
ORAZ I'ROFILOWANIA

Pahstwa d^ne nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmow^ia decyzji jak fowniez profilowania.

(imi^ i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, qdres siedziby)

OSWIADCZENIE

0 zobowiazaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentaj^cy Wykonawcy podczas realizacji nmowy nr
w siedzibie Sl^skiego OW l^Z w Katowicach, z uwagi ria udost?pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje
si? do:

1) zachowania w tajemriicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskmych podczas: realizacji
umowy, przedmiotem ktorej jest dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firttiowego dla
Sl^skiego OW NFZ w okresie realizacji Zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^aniu
umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu,
realiza.cji umowy.

miejscawosc, data czytelnypodpis

msPiRTOR eeimoNY danych
^l^skiego Oddziahi Wc'i cwod5;kiego

Narodowego Fun^zuZdrowiav.' katoTOcach


