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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. wzorumowy

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:

Zatwieij^ a

se wkmwm Woi

3 1. 08. 20i;

Bartoosz Kania
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

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

e-mail; zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamowienia

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

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1579).

Numer post^powania

Postppowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 20/pn/2017; Wykonawcy

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

Rodzaj zamowienia: dostawa.

Terminologia

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

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

jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumiec Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia

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

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

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

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

zamowienia (Dz.U. poz. 1126).

III. Qpis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa materialow biurowych opisanych w formularzu opis przedmiotu zamowienia

i kalkulacja cenowa, na zasadach okreslonych w niniejszej SIWZ.

Oferowane i dostarczane materialv biurowe winnv bvc:

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

bezposrednio miesi^c kalendarzowy, w ktorym Wykonawca b?dzie realizowal konkretn^ dostaw? cz?sciow^;

b) wysokiej jakosci, w pelni wartosciowe i przydatne do uzytku zgodnie z ich przeznaczeniem;

c) wyprodukowane zgodnie z obowi^uj^cymi normami i przepisami prawa, a jesli wymagaj^ tego przepisy -

posiadaj^ce deklaracje zgodnosci CE.

Kod Wspolnego Slownika Zamowien (CPV):

wyroby biurowe - 30.19.20.00-1;

22.85.10.00-0 skoroszyty, 30.19.73.20-5 zszywacze, 30.19.21.30-1 olowki, 30.19.92.30-1 koperty, 24.91.00.00-6

kleje, 30.14.12.00-1 kalkulatory 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 drukowania, 30.19.76.41-1 papier termograficzny, 30.19.21.21-5 dlugopisy kulkowe,

30.19.21.23-9 dhigopisy z koncowk^ z wlokna, 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 temperowki do oldwkow, 30.19.72.20
-4 spinacze do papieru, 22.60.00.00-6 tusz, 44.61.71.00-9 pudla kartonowe, 30.19.50.00-2 tablice, 30.19.21.60-0

korektory, 30.19.29.10-3 folia lub tasma korekcyjna, 30.19.37.00-5 pudelko do przechowywania dokumentow,

30.19.71.00-7 zszywki (...), 30.19.73.21-2 usuwacz zszywek, 22.81.50.00-6 notatniki,30.19.74.00-0 g^bka do

zwilzania znaczkow, 39.52.58.00-6 sciereczki do czyszczenia.

W formularzu opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa, w ostatniej kolumnie tabeli Wykonawca winien

wskazac nazw? lub fnm? producenta kazdego oferowanego materiahi biurowego. Podana nazwa/firma producenta
materialu biurowego stanowi tym samym tresc oferty i ma na celu identyfikacj? konkretnie oferowanego produktu.
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2. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv.

Wykonawca winien udzielic na wszystkie dostarczone materiaiy biurowe 24-miesi^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 protokohi odbioru cz^sciowego.

Wykonawca zobowi^zany bfdzie wymienic na wtasny 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

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

3. Warunki piatnosci: okresla wzor umowv.

4. Inne informacie.

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

2) Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert wariantowych.

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

4) J^zyk post?powania.

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

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

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 J.t.), ktora formuluje zasad? uzywania j?zyka

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

polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotyczq mi?dzy irmymi nazw wlasnych, zwyczajowo

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znak6w towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen

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

5. Podwvkonawstwo.

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

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

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm

podwvkonawcow ("patrz: formularz oferty).

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

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

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

pkt 1 pzp, chyba, ze podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powohije si? na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 pzp.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania

warunku udzialu w post?powaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej — posiadanie wymaganego

doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie nmiejszym niz podwykonawca, na

ktbrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zambwienia.

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

pisemnej o charakterze odplatnym, ktbrej przedmiotem s^ ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?sc

zambwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmiotem

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

a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

»W zwiyzku z powyzszym podwykonawcy w niniejszym zambwieniu nie b?dzie producent, czy tez dystrybutor

dostarczanych materialbw biurowych.
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IV.Termin i mieisce wvkonania zamowienia

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

Zamowienie winno bye realizowane dostawami cz^sciowymi. Kazda z dostaw cz^sciowych zostanie zrealizowana

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

Kazda dostawa cz^sciowa winna zostac zrealizowana w terminie do 5 dni licz^c od dnia zlozenia przez

Zamawiaj^cego konkretnego zamowienia.

Zamawiajqcy szacuje liczb^ dostaw cz^sciowych w okresie obowiqzywania umowy na okolo 12 dostaw.

2. Miejsce realizacji zamowienia - miejsce dostawy: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

(magazyn).

V. Warunki ndziaiu w postenowaniu

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

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spebiiaj^ warunki ndziaiu w post^powaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

o zamowieniu.

W niniejszym post^powaniu stawia si^ warunek udziahi w post^powaniu dotycz^cy zdolnosci zawodowej

(posiadanie wymaganego doswiadczenia).

Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - nienodleganie wvklnczeniu.

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

23 pzp.

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

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

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

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic

dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci

udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie

pieni^zne za doznan^ krzywd^ lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wspoiprac^ z organami ̂ cigania oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

ktore s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub

nieprawidiowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,

b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

zamowienia oraz nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

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

warunku udziahi w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa

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

» Zamawiajqcy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku ndziaiu w postepowaniu okreslonego przez

Zamawiaiaceeo w ogloszeniu o zamowieniu oraz ninieiszei SIWZ.

CV V\r)j^
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Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziatu w postepowaniu dotvczacv zdolnosci zawodowei.

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w postepowaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania

wymaganego do§wiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o speinianiu ww. warunku

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

i lit.b SIWZ.

Wykonawca winien spebiic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)

polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywaniu,

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialabiosci Jest krotszy

- w tym okresie, przynajmniej 2 (dwoch) dostaw materialow biurowych wykonanych lub wykonywanych,

o wartosci wskazanej ponizej.

Pod pojeciem wvkonana dostawa nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu materialow biurowych

0 wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zlotych brutto, ktorego realizacja zostala zakonczona (umowa zostala

zrealizowana).

Pod pojeciem wvkonvwana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b^d^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal

realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu materialow biurowych, ktorego pewna cz^sc o wartosci nie mniejszej niz

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

lub ciaglvch. Jezeli Wykonawca powola sie na wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^gle,

w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany bedzie wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia).

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywanych -

Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania

1 podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowodow okreslaj^cych, czy te

dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa powytej,

s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane,

a w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy;

w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty

potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem

terminu skladania ofert.

UWAGA!

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

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

♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat^ wykonania dostawy, Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok
wykonania (zakonczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca

wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej juz cz^sci dostawy z zaznaczeniem, iz jest to

dostawa nadal realizowana.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartosc dostawy, Wykonawca: ^
- w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calosc wykonanej dostawy, za^

- w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje zarowno kwot? brutto w zlotych

za zrealizowana juz w ramach calosci cz^§c dostawy oraz kwot^ brutto w zlotych stanowi^c^ wartosc calej dostawy.
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♦Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowien bylby szerszy (np. obejmowalby
rowniez dostaw^ innych elementow, innego asortymentu lub inny rodzaj zamowienia), Wykonawca winien
wyodr^bnic i podac dane dotycz^ce dostawy materiaidw biurowych. W przypadku podawania wartosci Wykonawca
winien wpisac zarowno kwot? brutto stanowi^c^ warto^c caiego zamowienia, jak i wartosc brutto samej dostawy
materiaidw biurowych.
♦ Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw§ i adres.
♦ Wykonawca podaje w formularzu wykaz dostaw informacj^, czy wykazana dostawa jest dostawy wykonan^, czy
nadal wykonywan^.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si§ o udzielenie zamowienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;
b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdiym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spelnic

samodzielnie pfzynajnmiej jedeh z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadac wymagane do^wiadczenie (brak mozliwosci
sumowania zdolnosci zawodowej - doswiadczenia).

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

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

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot jego zdolnosc zawodowa
(doswiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? speiniania warunku udzialu 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 zdolnosci zawodowej innego podmiotu/dw, Wykonawca jest zobowi^zany
wskazac ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innych podmiotdw na zasadach
okreslonych 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 z^da wskazania w szczegdlnosci:

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

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a)-d), winnv znalezc sie w zobowigzaniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrym mowa wyzej. Wykonawca zatacza do oferty.

5
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Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie
potwierdzaj^ spehiienia przez Wykonawc? warunku udzialu w post^powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego;

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

b) zobowi^zat si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
zawodowe, o ktorych mowa w art. 22a ust. 1 pzp.

VA. Podstawy wykluczenia. o ktorych mowa w art. 24 ust.5 pzn

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

Vl.Wykaz oswiadczen lub dokumentow potwierdzaiacych spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu

oraz brak nodstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzien skiadania oferty oswiadczenie, o ktorym 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 zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia).

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

oraz spelnia warunek udzialu w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktory powohye si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunku udzialu

w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa powyzej (por. art. 25a

ust.3 pkt 2 pzp).

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

2) zobowi^zanie innego podmiotu/ow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej innego podmiotu/6w - patrz pkt V

pkt 3 SIWZ).

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

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

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

W przypadku przynalemosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z oswiadczeniem

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

konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

Por. art. 24 ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow

dokumentow (...).

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

3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykpnawc?, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,

do zlozenia w wvznaczonvm, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia nast?puj^cych

dokumentow:

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

lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
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okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych dostawy

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

b) dowodow okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub wykonywane nale^cie, przy
czym dowodami, o ktorych mowa powyzej, referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych s^

wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^giych

nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powimiy

bye wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.

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

z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

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

w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany b^dzie wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia.

4. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wvkonawcow:

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

ubiegaj^cych si§ o udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to winno potwierdzic spehiianie warunkow udzialu

w post^powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje

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

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

0 udzielenie zamowienia;

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

opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Warunek ten winien spelnic samodzielnie przynajnmiej jeden

z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniej jeden z takich

Wykonawcow powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci

zawodowej - do^wiadczenia).

5. Forma oswiadczen i dokumentow.

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

z dnia 26.07.2016 r. w spfawie rodzajdw dokumentow (...).

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

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

podwykonawcow, skladane s§ w oryginale.

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

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

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

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentbw, ktore kazdego z nich dotycz^.

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

»Zamawiaj4cy moze zqdac przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow, o ktorych

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

lub budzi w^tpliwosci co do jej prawdziwosci.

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

»Pelnomocnictwo winno zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej w pkt X lit. B SIWZ.

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

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

o udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie
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zamowienia. Dokument petnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit.B SIWZ dla
pelnomocnictw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc^ dost^pnoSci oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5

i §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi

og61nodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc^ oswiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc^ oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5 i §7 cyt.

rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktore znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlnosci oswiadczen lub

dokumentow przeehowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu

potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub

dokumentow, o lie s^ one aktualne.

6. Art. 26 ust.3. ust.Sa oraz ust.4 pzp. . - .

. Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, oswiadczen lub dokumentow

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

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

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

udzielania wyja^nieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub

poprawieiiia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byioby uniewaznienie

post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byioby uniewaznienie post?powania.

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

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

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolieznosci,

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

tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegdlnosci

rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotdw

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

8. Art. 24aa pzp.

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

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonae oceny ofert, a nast?pnie zbadac, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

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

wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktdry zlozyl ofert? najwyzej ocenion^

sposrdd pozostalych ofert.
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VII. Informacia o sposobie porozumiewania sic Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oswiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

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

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

osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu lub przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 5wiadczeniu using drog^ elektroniczn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 1615), tj. za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem, iz oferta

winna zostac zlozona pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac ziozone

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

0 ktorym mowa w art. 26 ust.3a pzp), oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 oraz ust.3 pkt 2 pzp

winno zostac ziozone w formie pisemnej, zas oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu

Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od

wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (rowniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania,

o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem.

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

przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, b^dz za

posrednictwem poslanca.

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

posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), kazda ze stron na z^danie driigiej strony niezwlocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

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

w SIWZ.

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

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

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

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

winny bye kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnieh

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielic wyjasnieh

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

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

ze wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej niz do kohca dnia, w ktorym 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 wyjasnieh, Zamawiaj^cy

moze udzielic wyjasnieh albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.

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

pzp.

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

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.

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

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

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

Pani Katarzyna Klis - Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamowieh Publicznych, adres e-mail:

zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.

' /
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VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:
2.000,00 zlotych (stownie: dwa tysi^ce 00/100 ziotych).

2. Wykonawca moze wnies6 wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por^czeniach bankowych lub por?czeniach spdMzielczej kasy oszcz?dno§ciowo-kredytowej, z tym,
ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

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

4. W przypadku wnoszenia wadium w formic irmej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument

— wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410.

Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

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

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj4 waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

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

ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

.  Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw srodkow

pieni?mych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktorym mowa

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

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

w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

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

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedlu^c termin zwiazania ofert^, z tym

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

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

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

4. Przedhizenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizony okres zwiazania ofertq.

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

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

najkorzystniejsza.
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X. Opis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypehiienie formularzy (w tym wzorow o^wiadczen) w sposob trwafy poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb^dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz§sc
formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazaio si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie

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

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

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

formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywac zmian merytorycznych zapisow znajdujqcych si?

we wzorach formularzy stanowiqeych zai^czniki do niniejszej SIWZ.

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

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

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegolno^ci. poprzez OCR, zobowi^zany jest dokiadnie

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

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

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

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

Wykonawc? musza bye podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

zobowi^zan o wartosci odpowiadajqcej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

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

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

oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisac osoba upowazniona do reprezentowania

Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewazn^.

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

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

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewodzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 20/pn/20I7

DOSTAWA MATERIALOW BIUROWYCH

NIE OTWIERAC PRZED: .t.8..D£L..ZQ1? godz. 11.30

Jezeli oferta jest wysylaua za pomoc^ przesyiki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyc,

ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazac numer post?powania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci

za nast?pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktorejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypehrionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZAL.^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 14 formularza

oferty, z uwzgl?dnieniem uwag do zalacznikow.

11
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W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

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

Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALv^CZNIKI — TAJEMNICA

PRZEDSI^BIORSTWA" lub oznaczyc je w inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnic^ przedsi^biorstwa definiuje art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

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

„ Przez. tajemnic^ przedsi^biorstwa rozumie si^ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsi^biorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, co do

ktorych przedsi^biorca podjql niezbfdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci. "

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnic^ przedsi^biorstwa

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

skladania ofert, zastrzegl. ze nie mog^ bye one udost^pniane oraz wvkazat. iz zastrzezone informacje

stanowiq tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

E. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ ofert? na cale zamowienie. Ofert? sklada si? w formie

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

elektronicznej.

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

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

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

o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy wirmi ustanowic petnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego

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

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

12
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I. Sposob wypetniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

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

w pozycji "dane Wykonawcy" moze bye uzyta pieczfc firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CENl^

OSTATECZN/^ OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ wynikaj^c^ z formularza opis przedmiotu

zamowienia i kalkulacja cenowa;

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia i kalkulacja

cenowa

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyc do formularza oferty);

3) formularz wykaz dostaw

4) wzor informacji, o ktorej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

5) wz6r oswiadczenia, o ktorym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (informacji

zal^czyc do formularza oferty);

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym

(oswiadczenie zal^czyc do formularza oferty);

6) wzor oswiadczenia - grupa

kapitalowa

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyc

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XL Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Oferti nale^ zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

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

w terminie do dnia do godziny 11.00.

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

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

Otwarcie ofert odbidzie si? w dniu ....7.8."&9,"-20-17* " godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokoj nr 206 (11 piftro).

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

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc6w, a takze informacje

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

w ofertach.

Niezwlocznie do otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieszcza na stronie intemetowej ("www.nfz-katowice.pll

informacje dotycz^ce:

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofertach.
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XII. Opis sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Sposob obliczenia ceny oferty wskazuje formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa.

Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty zwi^zane z realizacj^ zamowienia, zgodnie ze wzorem umowy.

2. Wykonawca w pkt 1 formularza oferty, a takze w formularzu opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa

- w zaleznosci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym

- do ceny (warto^ci) netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, wartosc 23% podatku VAT.

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty

informacjf, o ktdrej mowa w art. 91 ust.Ba pzp {wzor zalqczono do SIWZ).

Jezeli zlozono ofert?, ktorej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego

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

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarow i using, ktory mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie

z tymi przepisami.

3. Wszystkie ceny (warto§ci) zawarte w ofercie wirmy zostac przez Wykonawc? podane z dokladnosci^

do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, iz ceny (warto^ci) naleiy zaokr^glad do pelnych

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

1 grosza.

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

opisanych we wzorze umowy.

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

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

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

nast?puj^cy sposob oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza cena sposrdd wszystkich ocenianych ofert

Ilosc pnnktow = x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Waga kryterium cenazostala ustalona napodstawie art. 91 ust.2apzp.

»Punktacja b?dzie przyznawana zgodnie z opisanym wyzej wzorem matematycznym.

»Przy obliczaniu punktow zostanie uwzgl?dniona zasada wyrazona w pkt XII pkt 3 SIWZ.

XIV. Informacie o formalnosciach, jakie powinnv zostac dopelnione no wyborze ofertv w celu zawarcia

umowy w sprawie zamowienia publicznego

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

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

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

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

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

art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Form^ przeslania zawiadomlenla o wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzglfdnieniu przepisow przejsciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien

publicznych orazniektdrych innycit ustaw (DZ.U.2016.1020).
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3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow§ przed uplywem terminow, o ktorych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, jezeli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego ziozono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post^powaniu o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci

Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast^pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok

lub postanowienie koncz^ce post^powanie odwolawcze.

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

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

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

w dniu wyznaczonym jako dzieii zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnie^d zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy.

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

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

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

o ktorych niowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowv

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

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

wynosi 5% ceny oferty.

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

formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno§ciowo-kredytowej, z tym,

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

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.

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

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

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

7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^2ych 1, 40-043 Katowice.

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

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

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

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

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

ciggio^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy

zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

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

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

dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

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

Oi/



Nr zamowienia: 20/pn/2017

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

(jezeli zabezpieczenie zostaio wniesione w formie dokumentu - w okresie wamosci dokumentu).

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

umowy.

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

wzor umowy oraz art. 151 ust.l pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowy - wzor umowy

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

umownych z tytulu niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zalqczony do

SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowigzania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamowienia.

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

i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei przysluguiacvch Wykonawcy w toku nostepowania o udzielenie

zamowienia

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

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

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

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

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

o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^zany

na podstawie ustawy.

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

8, odwolanie przysluguje wyi^cznie wobec czynnosci:

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

2) okreslenia warunkow udziahi w post?powaniu;

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

4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktorej zarzuca si?

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

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie 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. Odwoluj^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

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

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

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

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

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

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

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

180 ust. 2 pzp.
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9. Terminy wnoszenia odwoiania okre^la art. 182 pzp.

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

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

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

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

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

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

przesylaj^c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placowce pocztowej operatora

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

rownoznaczne z jej wniesieniem.

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

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

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

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

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

13. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych.

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

natychmiast zgtosic Zamawiaj^cemu.

J

KIEROWNIK
Dzialu Inwestycji i Zamowien Publicznych
A  Sl^kiogo

~  ' ^ia w KatowicachNaroJowego Fun^m

w
Tomasz §leczkowski

Ba^sz Kania /
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fitma:

formularz oferty

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

40-844 Katowice

Adres:

Numet KRS: /jezeli dotyczy/

GEIDG: /jezeli dotyczy/

Numet REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adtes e-mail: (jezeli-jest)

sttona www: (jezeli jest), telefon: fax:

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

wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetatgu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ materialow

biurowych, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zgodnie ze Specyfikacj^

Istotnych Warunkow Zamowienia:

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

zgodnie z kalkulacj^ cenowq^ wynikaj^c^ z formularza opis ptzedmiotu zamowienia i kalkulacja

cenowa.

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do ceny netto podatku VAT, jezeli obowiqzek podatkowy spoczywa na

Zamawiajqcym — patrz pkt XIIpkt 2 SIWZ oraz wzor infotmacji, o ktdtej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.
Niniejsza uwaga dotyczy takze formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa.

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

od towarowi ustug.

2. Oswiadczamy, iz zobowiqzujemy si? zrealizowac zamowienie w ciqgu 12 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia

umowy. Zamowienie zobowi^zujemy si? realizowac dostawami cz?sciowymi. Kazda z dostaw cz?sciowych

zostanie zrealizowana na podstawie konkretnego zamowienia Zamawiaj^cego, zawieraj^cego wykaz

zamawianego asortymentu. Zobowi^zujemy si? zrealizowac kazdj), dostaw? cz?sciowq, w terminie do 5 dni

Rcz^c od dnia zlozenia przez Zamawiaj^cego konkretnego zamowienia.

T.amawiajcyy st^acuje dostaw cs^sdowych w okresie obowi(yywania umony na okoto 12 dostaw.

1
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3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia:

24-miesi^cznej gwarancji oraz 24-miesi^cznej f^kojmi za wady, na warunkach okre£onych w SIWZ,
w tym we wzorze umowy.

Bieg okresu gwatancji i rgkoimi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania danego protokolu odbioru
czgsciowego.

Zobowi^zujemy si? wymienic na wlasny koszt towar wadliwy na wolny od wad w terminie do 5 dni
roboczych liczq^c od dnia przekazania przez Zamawiaj^cego zawiadomienia o wadzie. Przez dni rohoc^ nalezy
rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od
pracy.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.
5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwiqzanych niniejsz^ ofert^ przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania ofert^

rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert.

d. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do. niej zastrzezen oraz z? zdobyHsmy

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

okre£onymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

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

w przypadku wybom naszej oferty do zawarcia umowy na wamnkach okre^onych we wzorze umowy,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

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

przedmiotem niniejszego zamowienia, b?dq,:

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 reakzowal konkretnq, dostaw? cz?sciowq;

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 jesU wymagaj^ tego przepisy -
posiadaj^ce deklaracje zgodnosci CE.

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac*

na zasobach iniiego podmiotu w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadanie wymaganego

doswiadczenia).

* niepotrzebne skteslic. Wprzypadku polegania na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu
Wykonawca udowodni, iz realizuj^c zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu
lub podmiotow, w szczegolnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu lub podmiotow do oddania
mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

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

zamowienia**:

Lp. czesc zamowienia firma podwykonawcy

** wypetnic tylko w ptzjrpadku zamiaru wykonjrwania zamowienia z udzialem podwykonawcy/6w wskazuj^c

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

podwykonawcy/6w.
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11. Zobowiqzujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej

w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

12. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc^ w niniejszym post^powaniu

(w tym podpisuj^qrch ofert^/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nastgpuj^cego
dokumentu*:

1) ICRS

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zai^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

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

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

13. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy** do grupy maiych lub srednich przedsigbiorstw.
** niepottzebne skreslic

Definuji makgo ora'^ sredniego pr^dsi^hiony t^awiera ustawa ̂  dnia 02.07.2004 r. o swobodf^e d^iatalnosd gospodarct^
(D^.U.201d.d84j.t.

pZgodnie ̂  art. 105 lyt. ustawy, maiego pr^edsi^hiorc^ sig prpedsi^biorq, ktoy w co najmniejjednym ̂  dwoch ostatnich
lat^ ohrotonych:

1) ^atrudniai srednioroc^ie mniej ni^ 50 pracownikow ora^

2) osiqgnql roc^ny obrot netto spn^eda^ towarow, nyrobow i usiug orat^ operagi finansonych nieprspkract^jqeg rownowartosd

w ̂ ^iotych 10 miliondw euro, lub sumy aktymw jego bilansu sporr(pd:(onego na koniec jednego ^ ych lat nie pre(ekroc;yly

rownowartosd w s^oych 10 miliondw euro.

»Zgodnie ̂  art. 106 cyt. ustawy, ̂ a sredniego prsydsi^biorc^ uwai(a si^ pr^dsi^biorc^, ktory w co najmniej jednym ̂  dwoch ostatnich

lat obrotojiych:

1) s(atrudnial srednioroc^ie mniej nii^ 250pracownikow ora:(^

2) osiqgncj rocspiy obrot netto ̂  sprs^daiy towarow, nyrobow i us lug ora'^ opera jifinansonych niepr^kraci^city rownowartosd

w sjotych 50 miliondw euro, lub sumy akywdw jego bilansu spor^dspnego na koniec jednego ^ tych lat nie prspkroccyly

rdwnowartosd w sjotych 43 miliondw euro.

14. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty s^ nast^pujqce wypelnione formularze/

oswiadczenia/dokumenty:

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

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

3) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa

4) pelnomocnictwo osob reprezentujq.cych Wykonawcy (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis
notarialny) — jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

1  . i /) 3
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5) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia — jezeli dotyczy

6) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

1) Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku ptzynaleznosci do tej samej gmpy kapitatowej Wjkonawca

sklada w terminie 3 dni od ̂ amiestgt^enia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 na stronie intemetowej tviviv.nfz-

katowice.pl

2) formularz wykaz dostaw wraz z dowodami skladanyjest na wescwanie Zamawiajcicego, o ktorym mowa w art. 26

ust.2ps(p. (patiy: SIWZ)

Imi^ i nazwisko upelnomocmonego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

V
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I.

formularz opis przedmiotu zamowienia i kaikuiacja cenowa

A B C D E F G

Lp. Przedmiot zamowienia Jednostka
miary

Ilosc Cena

jednostkowa
netto w zlotych

Wartosc netto

w z4otych
(ilosc z kolumny
D X kwota

z kolumny E)

Nazwa /firma
producenta

1 Dlugopis wkiad niebieski, ergononiiczny uchwyt, gmbosc linii
pisania 0,3mm, dlugosc linii pisania minimum 3000m

szt. . 1000

2 Dlugopis wklad czarny, ergonomiczny uchwyt, grubosc Hnii
pisania 0,3mm, dlugosc linii pisania minimum 3000m

szt. 500

3 Etyldeta samoprzylepna 70x42,3 mm do druku w drukarkach
laserowych, atramentowych i kserokopiarkach (1 op.=100
arkuszy). op. 20

4 Etykieta samoprzylepna A-4 do druku w drukarkach laserowych,
atramentowych i kserokopiarkach (1 op.=100 arkuszy).
Na odwrocie naci^cie ulatwiaj^ce odklejanie.

op- 20

5 Etykieta samoprzylepna 70x37 mm do druku w drukarkach
laserowych, atramentowych i kserokopiarkach (1 op.=100
arkuszy). op. 30

6 FoUa do laminowania przeznaczona do laminowania kartek A3,
200mic (2xl00micron). (lop.=100szt.)

op. 1

7 Gumka recepturka o wymiarach 100x1,5 mm, elastyczna, gumowa
lub lateksowa (lop. = 1kg)

op. 10

o
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8 Kartony archiwizacyjne zamykane, o wymiarach wys. 330x gl.248x
szer.lOO mm, pakowane po 25 sztuk. W zakresie kazdego
z podanych wymiarow dopuszczalne odstgpstwo +/- 2mm.

szt. 5000

9 Kartony archiwizacyjne zamykane, o grubosci 1300g/m2
i wymiarach wys.350 x gl.260 x szer.90 mm. Pudio bezkwasowe
z tektury litej, przeznaczone na dokumenty przekazjrwane do
archiwum pahstwowego. W zakresie kazdego z podanych
wymiarow dopuszczalne odst^pstwo +/- 1mm.

szt. 500

10 Kalkulator, 12 - pozycyjny wyswietlacz, podwojne zashanie,
podwojna pami^c, funkcje: obliczanie marzy, co.fanie ostatniej
wprowadzonej pozycji, klawisz podwojnego zegara, kolor
niebieski lub czarny. Wymiary:158x203x31 mm.
W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne
odst^pstwo +/- 2 cm. szt. 10

11 Klej w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu, zdj^c i tkanin,
bezbarwny, nietoksyczny, niebrudz^cy, zmywalny, przyjazny dla
srodowiska, posiadaj^cy atest higieniczny, pojemnosc 35g.

szt. 200

12 Koszulka z boczn^ klapk^ foliowa A4, wykonana z folit
poHpropylenowej grubosc 100 mic., groszkowa, bezbarwna,
(1 op. = 10 szt).

op- 200

13 Koszulka A4 poszerzana na katalogi, foha grubosci 140mic.,
mi^kka przezroczysta, wzmocniona perforacja, boki poszerzane
do 25mm. (1 op.= lOszt)

op. 40

14 Korektor w tasmie zapewnia mozHwosc natychmiastowego
pisania, dzialaj^cy na dowolnej jakosci papierze, bez
rozpuszczalnika, szer.4,2mm x dl. 8,5m.

szt. 200

\

/
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15 Markery kolor czarny, wodoodporriy, stozkowa koncowka,
szybkoschn^cy, grubosc linii pisania 1-5 mm, bez dodatku toluenu
i ksylenu. szt. 100

16 Markery kolor niebieski, wodoodporny, stozkowa koncowka,
szybkoschn^cy, grubosc linii pisania 1-5 mm, bez dodatku toluenu
i ksylenu. szt. 100

17 Nawdzacz gUcerynowy - nietoksyczny na bazie gkceryny
kosmetycznej, nie pozostawiaja,cy tlustych plam na papierze -
posiadaj^cy atest higieniczny, pojemnosc 20 ml.

szt. 30

18 Notes kostka biala 83x83 mm, klejona wzdluz jednego boku.
W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczakie
odst^pstwo +/- 2mm. (jedna kostka=400kartek=l szt).

szt. 200

19 N6z do kopert zakonczony elastyczn^ rgkojesci^ pokrytsj,
tworzywem sztucznym. Ostrze wykonane ze stall nierdzewnej.
Dlugosc calkowita: 19 cm.

szt. 15

20 Nozyczki biurowe, dlugosc 21 cm, ostrze ze staH hartowanej
nierdzewnej o twardosci 54 stopni w skaU rockwella, uchwyt
wykonany z poltpropylenu z gumowym rni^kkim uchwytem.

szt. ■  20

21 Olowek - HB, z zywicy syntetycznej, odporny na zlamania, grafit.
Zakonczony gumk^ do gumowania.

szt. 250

22 Okladka do bindowania A4, folia bezbarwna, przezroczysta,
grubosc 200mic. (lop.=100szt.)

op- 3

23 Okladka do bindowania A4, kartonowa - skoropodobna, biala,
gramatura 250-300g/m2 (lop.=100szt.)

op. 3

24 Okladka do termobindownicy przezroczysty przod, tyl matowy
karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokosc 1,5mm.

szt. 200

/
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25 Okiadka do termobindownicy przezroczysty przod, tyi matowy
karton odpomy na zabrudzenia, A4 i szerokosc 3mm.

szt. 200

26

Okiadka do termobindownicy przezroczysty przod, tyl matowy
karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokosc 9mm.

szt. 200

27 Przekladki do segregatorow kolorowe A4, wykonane z kartonu
o grubosci min. 160 g/m^, uniwersalna perforacja pozwala uzywac
przekladki w kazdym segregatorze. (1 op.= 12 kart)

op. 100

28

Przybornik na biurko, ksztalt owalny, kolor dymny, trzy ruchome
szufladki. Wymiary dl. 120 x szer. 93 x wys. 100 mm.
W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne
odst^pstwo+/-2 cm.

szt. 20

29 Papier A3, do drukarek i kserokopiarek, 80 g/m^, klasa papieru B,
bialosc: 161 CIE (1 ryza =500 kartek)

ryza 600

30 Papier A4, do drukarek i kserokopiarek, 80 g/m^, klasa papieru B,
bialosc: 161 CIE (1 ryza =500 kartek)

ryza 5000

31 Pioro kulkowe ze skuwk^ - niebieski atrament, obudowa pokryta
elastyczn^ gum% grubosc Unii pisania 0,35mm, szybkoschnq,cy,
tusz pigmentowy, odporny na wod? i swiatlo, nieprzerywaj^cy,
nieplami^cy, do pisania po sliskim papierze, np.: faktury, papier
faksowy.

szt. 500

32 Pioro kulkowe ze skuwk^ - czarny atrament, obudowa pokryta
elastyczn^ gum^ grubosc linii pisania 0,35mm, szybkoschn^cy,
tusz pigmentowy, odporny na wod? i swiatlo, nieprzerywaj^cy,
nieplami^cy, do pisania po sliskim papierze, np.: faktury, papier
faksowy.

szt. 500
.
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33 Rolka - papier termiczny do bdetomatu szer.76mm, di. 90m,
bezpyiowy, bezdrzewny, bezchlorowy (typy drukarek
zainstalowanych w bdetomatach NP-35-11, TM-T-88V).
1 rolka = 1 szt.

szt. 250

34 Rozszjrwacz, metalowa konstmkcja w plastikowej obudowie,
posiadaj^cy mechanizm blokuj^cy ostrza.

szt. 100

35 Koperta bezpieczna (tajna) B5p (175x255 mm) samoklej^ca,
wykonana z foHi PE z czarnym poddrukiem i zamkni^ciem
samoklej^cym, ktore natychmiast uwidacznia proby otwarcia,
bardzo wytrzymala i odpoma na wilgoc.

szt. 500

36 Skoroszyt plastikowy zawieszkowy z europerforacjji, przednia
okladka przezroczysta, tykia kolorowa, papierowy pasek do
podpisu, format A-4 (pakowane po 10 szt.)

szt. 10000

37 Spinacze biurowe duze, galwanizowane, wysokiej jakosci, rozmiar
50mm. (1 op.=100szt.)

op- 200

38 Spinacze biurowe male, galwanizowane, wysokiej jakosci, rozmiar
28mm. (1 op.=100szt.)

op. 200

39 Szuflada na dokumenty A-4, wykonana z twardego plastiku, kolor
dymny. Wymiary 250x65x345 mm (szer. x wys. x gl.).
W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne
odst^pstwa +/- 5mm.

szt. 100

40 Sciereczki do czyszczenia urz^dzen biurowych, usuwaj^ce kurz
i inne zabrudzenia, nie pozostawiajsj-ce smug, antystatyczne, w
plastikowym hermetycznym opakowaniu. (1 op.=100szt.)

op. 100
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41

Tablica korkowa w ramie drewnianej o wymiarach 90x60 cm.
W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne
odst?pstwo+/- 5mm.
Mozliwosc zawieszania w poziomie i pionie, w komplecie
elementy mocuj^ce tablic?.

szt 20

42 Tablica korkowa w ramie drewnianej o wymiarach 90 xl20 cm.
W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne
odst?pstwo+/- 5mm. Mozliwosc zawieszania w poziomie
i pionie, w komplecie elementy mocuj^ce tabhcg.

szt. 20

43 Teczka wi^zana, wykonana z bezkwasowego kartonu o grubosci
240g/m^ i wymiarach 320x230x35 mm.

szt. 1500

44 Temperowka (kostka pojedyncza) wykonana ze stopu magnezu,
ze stalowym ostxzem, rowkowane wgl^bienie w korpusie
uiatwiaj^ce trzymanie.

szt. 100

/

45 Zakre^acz fluorescencyjny, kolor zolty, pomarahczowy, zielony,
szerokosc knii pisania od 1mm do 5 mm, scigta kohcowka,
przeznaczony do pisania po wszystkich rodzajach papieru (takze
faksowych i samokopiuj^cych).

szt. 300

46 Zszywki do urzq,dzenia wykahczaj^cego kopiarki Xerox WC 5755.
1 opakowanie zawiera 3 wklady zszywek po 5000 zszywek.

op. 2

47 Zszywacz o duzej wytrzymalosci zszywaj^cy maksymalnie do 210
kartek, podstawa wykonana z metalu oraz metalowe ramig
z gumowym uchwytem, gl^bokosc wsuwu maksymalnie od 64 do
65 mm. Zszywacz na zszywki 23/6, 23/8, 23/10 ,23/13, 23/15,
23/17,23/20, 23/23.

szt. 5
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48 Zszywacz biurowy do 50 kartek metalowy w plastikowej oprawie,
system ladowania zszywek, po nacisni^ciu guzika automatycznie
wysuwa si? szyna na zszywki, gl?bokosc gardla do dOrnm, plaski
system zakleszczania zszywek.

szt. 50

49

Tusz do piecz^tek czerwony, 25 ml, do posiadanych przez
Zamawiaj^cego automatow typu COLOP; butelka okrqgla,
plastikowa, przezroczysta, z dozownikiem, nakr?tka w kolorze
tuszu.

szl. 100

50 Zakladki indeksuj^ce samoprzylepne foKowe 25x43 mm
(lop.=50szt.)

op- 500

51 Zakladki indeksujq,ce samoprzylepne papierowe, 4 jaskrawe
kolory 50 x 20 mm (lop. =4 x 50szt.)

op. 500

52 Zszywacz biurowy elektryczny, zsz)wai^cy w zakresie od 2 do 80
kartek, zszywki ladowane w postaci kaset (1 kaseta=5000
zszywek) niezaleznie od grubosci zszywanego pliku
wykorzystywane s^ te same zszywki, wyposazony w sygnal
swietlny informuj^cy o male] ilosci zszywek oraz w ogranicznik
papieru umozUwiaj^cy regulacj? gl?bokosci zszywania.

szt. 2

53 Zszywki do zszywacza elektrycznego opisanego powyzej (1 op. =
5000 zszywek)

op. 25

RAZEM (suma wartosci netto z poz. 1- poz.53):

V
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11.

CENA OFERTY:

ztotych netto (wartosc netto w zlotych z pozycji RAZEM) + ztotych (wartosc 23% podatku VAT w ztotych)

ztotych bmtto (cena oferty bmtto)

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data

podpis/y

41.0/
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WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

Wypetniaj^c niniejszy formularz naiezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.

Lp. Przedmiot dostawy Wartosc dostawy
(brutto w zlotych)

Data wykonania
dostawy

(dzien, miesi^c, rok)

Podmiot,

na rzecz ktorego dostawa
zostala wykonana (lub jest

nadal wykonywana)
- podac nazw^ i adres

Dostawa wykonana,
czy nadal

wykonywana
- podac informacj^

1

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

Formularz wraz z dowodami sktadany test na wezwanie Zamawiai£j.cego w terminie i na zasadach opisanych w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

pod pis
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi?dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha

13, w imieniu ktorego dziala:

—  Slq^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na

podstawie , zwanym dale) „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w , adres: , wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem /jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu zakladowego: /jezeH dotyczy/,

w imieniu ktorego dziala:

—  , zwanym dalej „Wykonawcq",

o tresci nast?puj^cej:

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? sprzedac i dostarczyc Zamawiaj^cemu materialy biurowe wedlug opisu zawartego

w zal^czniku nr 1 do umowy.

[t(alcic^ik nr 1 ̂ pstanie prT^ygotoivanj ;(godnie ̂  tresci(iformulan(a opts pr^dmiotu ̂ mowienia i kalkulaga cenowa]

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

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 reaHzowal 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 jesH wymagaj^ tego przepisy -

posiadaj^ce deklaracje zgodnosci CE.

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

zakresie, b^dz w przypadku jakiegokolwiek odst?pstwa od opisu przedmiotu umowy zawartego w zal^czniku

nr 1 do umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? wymienic materialy biurowe na odpowiadajqce warunkom

okreslonym w niniejszej umowie, z zachowaniem , terminu i zasad wynikaj^cych z ust. 6 niniejszego

paragrafu.

4. Zamawiaj^cy z tytulu zreaHzowania calego przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zaplacic Wykonawcy

wynagrodzenie brutto w kwocie okre£onej w § 3 ust. 1 umowy.

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

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

fizyczne zmniejszajq^ce wartosc uzytkow% lub technicznq^ materialow b?d%cych przedmiotem niniejszej umowy

oraz usuni?cie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady Hczony b?dzie od dnia podpisania danego protokolu odbiom

cz?sciowego. Wraz z dostawq, Wykonawca zobowi^uje si? dor?czyc Zamawiajq,cemu dokumenty gwarancyjne.

Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ bye mniej korzystne ani sprzeczne

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

zwi^zane sq, postanowieniami niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? wymienic na wlasny koszt towar wadhwy na wolny od wad w terminie do 5 dni

roboczych Hczjtc od dnia przekazania przez Zamawiaj^cego zawiadomienia o wadzie. Dla skutecznosci

przekazania zawiadomienia wystarczy zachowanie drogi faksowej lub mailowej. Zawiadomienie takie

Zamawiaj^cy kazdorazowo przekaze (tj. prze£e) na numer faksu: albo na adres e-mail:

7. Koszty dojazdu, wymiany, czy dostarczenia materialow odpowiadaj^cych warunkom okreslonym w niniejszej

umowie oraz wszelkie inne koszty zwiq^zane z realizacj^ przez Zamawiaj^cego uprawnien z tytulu gwarancji lub

r?kojmi za wady obd^zaj^ Wykonawc?.

O' 0^'
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8. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom Iftrma

podtiykonaivQil, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 20/pn/2017, tj.

/ Wykonawca nie powierzy podwykonawcy wykonania cz^sci zamowienia.

[^pi^ stosownie do tresci oferty]

9. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac .zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 20/pn/2017. Zmiana b^dz

rezygnacja winna nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy. Jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okre^onycli

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

w post?powaniu (warunku dotycz^cego zdolnosci zawodowych), Wykonawca jest obowi^zany wykazac

Zamawiaj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodziekiie spelnia warunek w stopniu

■ nie niniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania

o udzielenie zamowienia nr 20/pn/2017. Jezeli zmiana polega na wprowadzeniu do realizacji umowy

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

zmiany wystarczy zawarcie pisemnego aneksu do umowy.

§2

Tetmin i miejsce dostawy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? reaHzowac przedmiot umowy w ciqgu 12 miesi?cy Hcz^c od dnia zawarcia umowy,

dostawami cz?sciowymi.

2. Kazda z dostaw cz?sciowych zostanie zrealizowana na ppdstawie konkretnego zamowienia Zamawiaj^cego,

zawieraj^cego wykaz zamawianego asortymentu. Kazd^ dostaw? cz?sciowq, Wykonawca zobowi^uje 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

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

3. Kazda dostawa cz?sciowa zostanie potwierdzona protokoiem odbiom c^sdowego. Wykonanie calego zamowienia

zostanie potwierdzone protokokm odbiom koncomgo, ktory winien stwierdzac, czy umowa zostala wykonana

nalezycie. Obowi^zek sporz^dzenia protokolow.spoczywa na Wykonawcy. ,

4. Wykonawca zobowi^zuje 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).

5. Osobg, upowaznion^ ze strony Zamawiaj^cego do nadzorowania prawidlowej realizacji 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.

6. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do nadzorowania prawidlowej realizacji 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.

7. 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.

§3

Wynagrodzenie umowne. Warunki pfatnosci

1. Z tytulu zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite

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

VAT, zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do umowy. Ceny okre£one w zal^czniku nr 1 do umowy

nie mog^ wzrosn^c w okresie obowi^zywania umowy.
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W pr^padku. 9dy oboiviat^k podatkom svodnie i^pnr^isami o podatku od towarow i uslup bedsie spocsywal na Zamawiajaam

ust.1 brmi: Z tytulu zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite

w wysokoki; zl netto/brutto (slownie: zlotych netto/brutto) bez 23% podatku VAT, zgodnie

z zal^cznikiem nr 1 do umowy. Ceny okreslone w zal^czniku nr 1 do umowy nie mogq, wzrosnqc w okresie

obowi^zywania umowy.

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

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

ubezpieczenia przedmiotu umowy, rozl'adunku w miejscu przeznaczenia oraz koszty zwi^ane z realizacj^

zobowi^zan Wykonawcy, w tym gwarancyjnych i z tytulu r^kojmi za wady.

Wpr^padku. pdy obomas'ekpodatkom S'mdnie irprvepisami o podatku od towarow i uslug bed;ne spoctnwai na Zamaiviaiai^m

w ust.2 infine po pmvcinku dopisuie sie: „za wyj^tkiem podatku od towarow i uslug (VAT)".

3. Zaplata za kazd^ zrealizowanst dostaw? czgsciow^ nast^pi w formie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni

Hczqc od dnia dostarczenia przez Wykonawc? do siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ

prawidlowo wystawionej faktury, na rachimek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstaw^ zaplaty

kazdej prawidlowo wystawionej faktury bgdzie protokol odbioru cz^sciowego.

4. Na fakturze nale:^ wpisac nastepujace dane nabywcy:

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

Odbiorc^ i platnikiem faktur jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach, ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice.

5. Suma faktur wystawionych z tytulu dostaw czgsciowych nie moze przekroczyc wynagrodzenia calkowitego

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

za materialy biurowe faktycznie zamowione i dostarczone w ramach niniejszej umowy.

6. Za dzien zaplaty uznaje si? dzien obd^zenia rachunku bankowego 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 wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^ wymaga

pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosci.

9. W prZypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, zmiana zostanie

uwzgl?dniona w umowie.

W przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite netto umowy (ust.l) oraz ceny (wartosci)

netto podane w zalqczniku nr 1 do umowy, zostan^ obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie

obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite brutto umowy (ust.l) nie przekroczylo ceny oferty

zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 20/pn/2017, tj zl brutto.

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (ust. 1, zal^cznik nr 1

do umowy) zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zujqcej (nizszej) wysokosci.

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

wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.

§4

Karv umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, Wykonawca zobowiqzany bgdzie zaplacic

Zamawiaj^cemu kar? umownq^ w wysokosci:

a) 5% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, jezeli Zamawiaj^cy skorzysta z prawa do
rozwi^ania umowy z ktoregokolwiek z powodow, o ktorych mowa w §5 ust.l umowy;

b) 150,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu realizacji dostawy czgsciowej, o ktorym mowa
w §2 ust.2 zd.2 umowy (5 dni);

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

d) 400,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikaj^cego z §1 ust.3 umowy (5 dni roboczych).
3
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2. Zamawiajstcemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w temdnie 14 dni Hcz^c od daty otrzymania wezwania do

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

rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jakq. ma on w stosunku do

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

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

w rozumieniu przyj?tym w doktxynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego przewidzenia,

niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofakie dzialania przyrody,

zamieszki uliczne, o He mialy wplyw na wykonanie umowy.

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

Wykonawca zobowi^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac pisemne

stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako sily wyzszej

oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

§5

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

a) w przypadku, gdy opoznienie w stosunku do terminu realizacji dostawy czgsciowej, o ktorym mowa w §2

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

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

warunkom okre£onym w niniejszej umowie, wynikaj^cego z §1 ust.3 umowy, przekroczy 14 dni.

2. Rozwi^zanie umowy pod rygorem niewaznosci winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone

Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy

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

3. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cemu przysluguje uprawnienie do naliczenia Wykonawcy

(niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej, o ktorej mowa w §4 ustl Ht.a umowy, z zastrzezeniem

§4 ust.4 umowy.

5. W przypadku rozwiq,zania umowy Wykonawcy przysluguje wyl^cznie wynagrodzenie nalezne z tytulu

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

niniejszej umowy.

§6

Zabezpieczenie nale:^tego 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 jedn^ lub khka form,

o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh pubhcznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi

zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze

dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego

z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona

stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozhczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 Prawa zamowieh pubhcznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie do 30 dni Hcz^c od dnia

podpisania protokolu odbiom kohcowego do wysokosci 70 % wniesionego zabezpieczenia. Pozostale do 30 %

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po

uplywie okresu r^kojmi za wady.

4. W okresach przysluguj^cych. Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz?sci), Zamawiaj^cy nie moze

zostac pozbawiony mozhwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeh zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeh

zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).
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§7

1. Umowa niniejsza zawarta zostala w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w t^ybie przetargu

nieogrardczonego, zgodnie z ustaw^ Prawo zamowien publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ iimow^ stosuje si? przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych

oraz ustawy Kodaks cywiLny.

3. Przez dm roboc^, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Strony rozunuej^ dm od poniedzialku do pi%tku

za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Spory pomi?dzy Stronami umowy rozstrzygac b?dzie s^d powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego

(Katowice).

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z uw2gl?dnieniem

wyj^tkow od tej zasady przewidzianych w niniejszej umowie.

6. Wszelkie spory zwi^zane z realizacj% umowy rozstrzyga s%d wlasciwy wedlug siedziby Zamawiaj^cego.

7. Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 20/pn/2017.

8. Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa

Zamawiaj^cy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

NAi ZELNIK
Wydziahj Admui srracyjn()-ti!)spodarczego

Sl^skiego ftrfciziatu ̂ ijewodzkiego
Narodowego Funduszu Lmowa w Katowicach

Mar/an Zinika

KiEROWNIK

Dzi^ Planowania i A-ualiz Ekonomicznych
Sl^kiego Oddzialu Wojewddzkiego

Narodowego Fuaduszu ,i.drowia w Katowicach

Magdalena Stefani

o

PRAl?

Katowic

Tuszynska
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Informuj?, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

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

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

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

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

ponizej:

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

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

towarow i ustug:

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

netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, Jezeii ziozono ofertq, ktorej wybor prowadzitby do powstania
u zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usfug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowi^zek rozHczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc ofertg,
informuje zamawiajpcego, czy wybor oferty b^dzie prowadzic do powstania u zamawiajgcego
obowi^zku podatkowego, wskazujgc nazwg (rodzaj) towaru iub ustugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bgdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obovyipzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajgcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) dgzy na Zamawiajgcym w przypadku, np.:
- wewngtrzwspdinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaigczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objgte
mechanizmem odwroconego obcigzenia (dot. teiefondw komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urzgdzenia wystgpujgce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, ultra book itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wigze sig anaiogiczny obowigzek doiiczenia przez
Zamawiajgcegoprzyporownywaniu cen ofertowychpodatku VAT.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 20/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE NA DZIEN SKLADANIA OFERT

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

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa materialow biurowych,

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

nieograniczonego,

oswiadczam, co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DOTyCZACE WYKONAWCY

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

dotycz^cym Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post?powania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majqcn ̂ astosowanie podstawy

wykluc^nia sposrod njmienionjch w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 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 podj^te przez niego srodki s^

wystarczaj^ce do wykazania jego rzetekiosci, w szczegokiosci udowodnic naprawienie szkody wyrzq.dzonej

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

naprawienie szkody, wyczerpujq^ce W3^asnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania

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

zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postgpowaniu

wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, b^d^cego podmiotem



Nr zamowienia: 20/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

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

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

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

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

zamowien pubUcznych, podj^lem nast?puj^ce srodki naprawcze:

2)

Oswiadczam, iz spelniam wamnek udziaiu w post?powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt

1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia).

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego

doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych

rdwniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeU okres

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

biufowych wykonanych lub wykonywanych, o wartosci wskazanej ponizej.

Pod poj?ciem wykonana dostawa nalezy rozumiec zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu materialow

biurowych o wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zlotych brutto, ktdrego reaUzacja zostala zakonczona

(umowa zostala zrealizowana).

Pod poj?ciem wykonywana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b?d^ce w trakcie realizacji (umowa

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

nie mniejszej niz 100.000,00 zlotych brutto, zostala juz zrealizowana. (Uwaga; sytuacja ta dotyczy

wylacznie swiadczen okresowychdub ciaglych. JezeH Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy

stanowiq^cej swiadczenie okresowe lub ci^le, w przypadku w^tphwosci zobowi^any b?dzie wykazac

(udowodnic) okresowy lub ciqgly charakter swiadczenia).

Szczegoly dotycz^ce powyzszego warunku okresla SIWZ.
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II. OSWIADCZENIE DOTYC2ACE PODMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY POWOLUTE SIE

WYKONAWCA *

*jezeli nie dotyczy Wykonawcy nalezy wykreslic lub wpisac „Nie dotyczy"

Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunku udzialu w post^powaniu okreslonego przez

Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdokiosci zawodowej (posiadanie wymaganego

doswiadczenia) nast^puj^cego podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/fltma oraz

adres podmiotu
REGON/

PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG

/w zaleznosci od

podmiotu/

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

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktorych zdolnosc zawodowq.

(doswiadczenie) powoiuj? si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia

z post?powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l 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 upelnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

/



Nr zamowienia: 20/pn/2017 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAEOWEJ

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 samej grnpy kapitaiowej z innym

Wykonawcq, lub Wykonawcami, ktorzy zlozyU oferty w niniejszym postgpowaniu.

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

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

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

tego przedsi^biorc^.

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

katowice.pl o Wykonawcach, ktdrzy zlozyli oferty w post^powaniu na dostaw^ materialow biurowych,

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

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

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

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamdwien pubHcznych. *

*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 post^powaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data .

podpis


