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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rozbudowa infrastruktury do sktadowania danych

Zamowienie podzielono na dwa elementy:

1) zamowienie gwarantowane

2) opcje, ktore zostanq zakupione w zaiezno&ci od decyzji zamawiajqcego

zal^cztiikami do niniejszej SIWZ s%:

1. formulatz oferty

2. fotmularz opis przedmiotu zamowienia

3. wzor oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej gtupy kapitatowej,

4. formulatz wykaz dostaw,

5. zal^cznik - JEDZ w fotmacie XML

(oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speihianiu watunkow udziatu)

6. wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 2 (oswiadczenie)

7. informacja w trybie art. 91 ust.3a pzp
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Nr zamowienia: 21/pn/2017

I. IVIazwa oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice,

adres e-mail: zamowieniapubliczae@nfz-katowice.pl. adres strony intemetowej: wWw.nfz^katOwice.pl.

II. Tfyb udzieienla zamowienia

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

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

z podziaiem na dwa elementy: zamowienie gwarantowane oraz opcje.

Numer postfpowaiiia

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest nuriierem ai/pn/adiy. Wykonawcy

we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym prOszeni s^ o powolywanie sip na ww. numer.

Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia" zWanej dalej takze „SIWZ" mowa jest

0 "pzp", nale^ przez to rozumiec ustawp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaindwien publicznych. Ilekroc w SIWZ

jest mowa o „rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw", nalezy przez to rozumiec tresc rozpOrz^dzeiiia Ministra

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

w postppowaniu o udzielenie zamowienia. Ilekroc w „SIWZ" mowa jest o "Zafflawiaj^cyni", nale^ przez

to rozumiec Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia (SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc

w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy przez to rozumiec dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c.

III.OpIs przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z wdrozeniem elementoW do przebudowy infrastfuktury

do skladowania danych Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ,

w tym zgodnie z formularzami opis przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV):

30233141-1

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawp wraz z Wdrozeniem nastppuj^cych elementdw:

1. Macietz dyskowa -1 szt. - zariidwienie gwarantowane

2. Dysk NL-SAS — 24 szt. — opcja (djskjest dyskiem tego samegoproducenta a taki^ charakteryv^je si^ idetttyc^ymiparametrami,

CO dysk oferoivany u> ramach pkt 1 — Mader^ dyskowa).

3. Dysk SSD - 8 szt. — opcja (dyskjest dyskiem tego samego producenta a tak^e charakteyspje sii identycspymiparametrami,

CO dysk Oferowany w ramach pkt 1- Macier^ dyskowa).

Wdrozenie obejmuje takze instruktai z zakresu konfiguracji i administracji macierz^ oraz oprogramowania

zarz^dzaj^cego.

Nazwy uzyte w formularzu opis przedmiotu zamdwienia odnoszq si? do sprz?tu, mechanizmdw bqdz licencji

(funkcjonalnosci) posiadanych przez Zamawiajqcego. Formularz opis przedmiotu zamdwienia zawiera informacje

niezb?dne dla zdejiniowania istniejqcego tj. posiadanego przez Zamawiajqcego srodowiska, do ktdrego rozbudowy

przedmiot obj?ty niniejszym zamdwieniem jest przeznaczony. Uzyte nazwy nie stanowiq zatem elementu opisania
1



Nrzamowienia: 21/pn/2017

przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakoW towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodla lub szczegolnego
procesu.

Zamawiajqcy okresla w pkt I formularza opis przedmiotu zamowienia wspierane oprogramowanie, w tym systemy
operacyjne. Nie oznacza to, iz zamawiajqcy dokonuje wskazania poprzez znak towarowy konkretnych systemow,

ktore wykonawca ma zaoferowac, a jedynie, iz oferowane systemy operacyjne winny wspierac systemy tam

wymienione czyliposiadane w chwili obecnejprzez zamawiajqcego oprogramowanie, w tym systemy operacyjne.

3. Wykonawca winien podac nazw§ producenta oraz nazw§ modelu oferowanego sprZ^tii w dostarczonych

na wezwanie Zamawiajqcego specyfikacjach techniCznych mzqdzen. Informacje dotyczqce producenta ofaz nazwy

modelu sq elementCm tfesci oferty, a wi§c winny odpowiadac tresci zlozonej oferty, w szczegolnosci tresci

formularza opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajqcy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarCzenia przez Wykonawc?, na jego pisemny

wniosek, iimego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model wskazany (zaoferowany) w formularZu opis

przedtniotu zamowienia, pod warunkiem Iqcznego spelnienia ponizszych przeslanek:

a) zamawiajqcy wyrazi na to pisemnq zgod?,

b) inny model sprz^tu tego samegO producenta b^dzie spelnial wymogi opisane w zamowieniu nr 21/pn/2017;

c) cena za inny model sprz^tu nie b^dzie wyzsza (moze bye nizsza) od ceny za model wskazany w ofercie zlozonej

w zamowieniu nr 21/pn/2017;

d) Wykonawca przedlozy Zamawiajqcemu pisemne oswiadczenie producenta sprzftu potwierdzajqce, iz model

sprz^tu wskazany w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 21/pn/2017 nie jest mozliwy do dostarczenia przez

Wykonawcf.

Zmiana, o ktorej mowa powyiej, wymaga sporzqdzenia pisemnego aneksu do umowy poprzedzOnego pisemnq

zgodq Zamawiajqcego. Zmiana ta nie ma wplywu na termin Wykonania umowy.

4. Wykonawca winien zlo^c nasteptiiace oswiadczenia dotvczace przedmiotu zamowienia. ktorych tresc znajduje si?

w formularzu oferty;

a)

b)

c)

d)

e)

Oswiadczamy i zoboWiqzujemy si?, iz dostarczony sprz?t b?dzie fabrycznie nowy oraz wyprodukowany

nie wczesniej niz w 2017 roku.

W definicji sprz?tu fabrycznie nowego nie miesci sie sprz?t ponownie wprowadzony na rynek przez

producenta sprz?tu po prZeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. „refiu-bished"). Takiego sprz?tu

zamawiajqcy nie dopuszcza.

Oswiadczamy 1 zobowiqzujemy si?, iz dostarczony sprz?t b?dzie wyprodukowany zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz norffiami, b?dzie w pehii wartoscibwy i nadajqcy si?

do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.

Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamdwienia pochodzi z legalnego

zrodla, b?dzie obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym

w umowie) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec serwisowq producenta.

Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiajqcemu dost?p

do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez producenta sprz?tu,

w tym prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta bqdz w inny sposdb udost?pniony przez

Wykonawc?, zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osdb lub podmiotow. Pod
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Nr zamowienia: 21/pn/2017

poj^ciem „oprogramowanie" nalezy rozumied wszelkie oprogramowanie wbudowahe w sprz^t, w tym

oprogramowanie zarz^dzaj^ce.

Ponadto, Wykonawca winien oswiadczyc, iz uzyskal wszelkie niezb§dne zapewnieriia do zlozenia powyzszych

o^wiadczen.

Oswiadczenia wymienione w pkt.4 stanowi^ tresc oferty, a tym samym nie stanbwi^ dokumentow w rozumieniu

art.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia w sprawie dokumentdw.

5. Dokumentv potwierdzaiace. ze oferowana dostawa odpowiada wvmaganiom okreslonvm przez Zamawiaiacego.

Na podstawie art. 25 ust.l pkt 2 pzp oraz §13 ust.l pkt 1 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzaj6w dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonav(fcy w post^poWaniu b udzielenie

zamowienia (Dz.U. poz. 1126), Zamawiaj^cy Z^da od Wykonawcy - w celu potwierdzenia, ze oferowana dostawa

odpowiada Wymaganiom okreslonym przez Zamawiaj^cego - zlozenia na wezWanie Zamawiaiacego nizej

Wymienionych dokumentow:

Zamowienie gwarantowane

1) Opls - specyfikacja techniczna 1 szt. macierzy dyskowej ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazWy

modelu oferowanej macierzy;

OPCJA

2) Opis - specyfikacja techniczna dysku NL-SAS ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu;

jest to identyczny dysk, jaki wykorzystano w macierzy dyskowej z pkt 1.

3) Opis - specyfikacja techniczna dysku SSD ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazWy modelu; jest to

identyczny dysk, jaki wykorzystano w macierzy dyskowej z pkt 1.

Informacje wskazane w pkt 1-3 powyzej zostan^ zawarte w zal^czniku nr 1 do umowy.

Opisy - specyfikacje techniczne obok nazw produceritow oraz nazw modeli winny potwierdzac, ze konkretny

oferowany model, odpowiada wymaganiom opisanym przez Zamawiaj^cego w fOrmularZU Opis przedmiotu

zamowienia.

Autentycznosc Opisow - specyfikacji technicznych musi zostac poswiadczona przez WykonaWc? na z^danie

Zamawiaj^cego.

Opisy - specyfikacje techniczne winny zostac zlozone z zachowaniem formy okfeslonej roZporz^dzeniem w sprawie

rodzaju dokumentow.

Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,

do zloZenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien zloZenia ww. opisOw -

specyfikacji technicznych.

Uwaga!

Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez WykonaWc?, ha jego piseirmy

wniosek, innego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model wskazany przez WykonaWc? w Opisie

specyfikacji technicznej odpowiednio oferowanych macierzy -pod warunkiem l^cznego spelhiehia ponizSzych

przeslanek:

a) Zamawiaj^cy wyrazi na to zgod? na pismie,
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Nr zamowienia: 21/pn/2017

b) inny model sprz^tu tego samego producenta b^dzie speinial wymogi opisane w zamdwieniu nr 21/pn/2017,
tj. nie b?dzie gorszy od modelu wskazanego w Opisie-specyfikacji technicznej;

c) cena za inny model sprz?tu nie bfdzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany
w Opisie-specyfikacji technicznej;

d) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta)
sprz^tu potwierdzaj^ce, iz model sprz^tu wskazany w ww. Opisie-specyfikacji technicznej nie jest mozliwy
do dostarczenia przez Wykonawc^.

Por. wzor umowy.

6. Okres i warunki gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) oraz r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien udzielid gwarancji oraz r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia na warunkach okre^onych
w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formularzu opis przedmiotu zamowienia.

Wykonawca podaje dhigosc oferowanego okresu gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) oraz r^kojmi
za wady w formularzu oferty.

Bieg okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokohi wdro^ienia.

UWAGA!

Zaoferowany okres gwarancji oraz r?kojmi za wady b?dzie podlegal ocenie w kryterium oceny ofert.

Wykonawca mote nie wskazywac w ofercie oferowanego okresu gwarancji (w tym wsparcia seiwisowego)
i rfkojmi za wady. Wowczas Zamawiaj^cy przyjmuje, iz Wykonawca oferuje okres minimalny dopuszczony

w niniej szym post^powaniu tj. 3 6 miesi^cy.

7. Inne informacje.

- Zamawiaj^cy nie dopuszcza skladania ofert cz^teiowych.

- Zamawiaj^cy nie przewiduje zamowieh, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.
- Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo:zliwosci skladania ofert wariantowych.
-Zamawiaj^cy nie zastrzega obowi^zku osobistego wykonania przez wykonawc? prac zwi^zanych
z rozmieszczeniem przedmiotu dostawy tj. wykonania wdrozenia.

- Jfzyk post^powania.

Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert w j?zyku innym niz j?zyk polski, pfzy uwzgl^dnieniu
ponizszego wyjasnienia.

Wyjasnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwiehia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskirn. Wymog art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamowieh publicznych wi^ze si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t. ze zm.), ktora formuluje Zasad? uzywania
j?zyka polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa
0 j?zyku polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych,
zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych,
czy oznaczenia pochodzenia towarow i using.

IV. Termin i mieisce wykonania zamowienia

1. Termin wykonania zamowienia; Wykonawca zrealizuje zamowienie w ci^gu 45 dni od dnia zawarcia mnowy.
Niezaleteie od opoteienia wykonawcy w dostawie czy wdrozeniu, realizacja zamowienia (wykonanie umowy)
powmna nast^pic najpoteiej w dniu 18.01.2018 r. W teiminie do 24.01.2018 r. wykonawca winien rowniez

wystawic i dor?czyc zamawiaj^cemu faktur?. Jezeli realizacja imiowy nie nast^pi w terminie do 18.01.2018 r. albo
wykonawca nie wystawi faktury do 24.01.2018 r., ternawiaj^cy b?dzie mogl odst^pic od umowy i naliczyc
stosown^ kar? umown^.
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2. Miejsce wykonania zamowienia:

ul. Kossutha 13 w Katowicach.

V. Warunki udziatu w postepowaniu

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

-nie podlegaj^ wykluczeniu;

-spelniaj^ warunki udziato w postppowaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogioszeniu

0 zamdwieniu.

1) Art. 22 ust.1 pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu

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

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca skiada wraz z ofert^ oswiadczenie (JEDZ)

0 niepodleganiu wykluczeniu (patrz: pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument,

o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit. a SIWZ oraz oswiadcZenia, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit. b i lit. c SIWZ.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp,

Wykonawca skiada rowniez oswiadczenie wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy kapitalowej).

W przypadku niniejszego zamowienia, ktoregb wartosc przekracza kwot? 135.000 euro, ostviadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca skiada wraz z ofert^ w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.I pkt 13 i 14 draz 16-20 pzp, moze przedstawid

dowody na to, ze podj?te przez niego srodki s^ wystarcZaj^ce do wykazania jego rZetelnOsci, w szczegdlnosci

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

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

wspolprac? z organami scigania oraz podj?cie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

ktore s^ odpowiednie dia zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

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

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

zamowienia oraz nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.B pZp).

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeZeli Zamawiaj^cy, uwzgl?dniaj4c wag? i szczegolne okolicznosci cZynu

Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 Ust.8 pzp.

W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy

zapewnia temu Wykonawcy moZliwosc udowodnieuia, ze jego udzial w przygotowaniu post?powaaia o udzielenie

zamowienia nie zakloci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole sposob zapewnieuia koukurencji.

Wykonawca, ktory powohije si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku ismienia wobec nich

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim poWohije si? na ich zasOby,

warunku udziahi w post?powaniu, skiada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotow (por. art.

25a ust.3 pkt 1 pzp).

Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotbw na zasadach

okre^lonych w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdw dokmnentow wymienionych w pkt

VI pkt 3 lit.a SIWZ oraz oswiadczen Wymienionych w pkt VI pkt 3 lit.b i lit.c SIWZ.

Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.
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2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp -.spelnianie warunktt udzialu w postepowaniu okreslonego przez Zamawiaiacego

w ogtoszeniu o zamowieniu oraz ninieiszei SIWZ

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczaCv zdolnosci zawodowei

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania
wymaganego doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca skiada oswiadczenie (JEDZ) o spelnianiu 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.d i lit.e SIWZ.

W przypadku niniejszego zarnowienia, ktdrego wartosc przekracza kwot? 135 000 euro, oswiadczenie, o ktdrym
mowa w art. 25a ust. 1 pkt I pzp, Wykonawca skiada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)
polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, albo w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych wykonywaiiiu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy
- w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy wykonanej lub wykonywanej.

Przez wykonang dostawe nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu niacierzy wraz z jej wdrozeniem,

0 wartosci nie mniejszej niz 180 000,00 zlotych brUtto, ktorego realizacja zostala, zakonczona (umOWa zostala

zrealizowana).

Pod pojeciem wykonywana dostawa nalezy rozumiec zamowienie bed^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal

realizowana) polegajqce na dostarczeniu macierzy wraz z jej wdrozeniem, ktorego pewna cz^sc o wartosci nie

mniejszej niz 180 000,00 zlotych brutto, zostala juz zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie swiadczen

okresowych lub ciaglvch. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonyWanie dostawy stanowi^cej ^wiadczenie

okresowe lub ci^gle, w prZypadku w^tpliwosci na z^danie Zamawiaj^cego zobowi^zany b?dzie wykazac

(udowodnic) okresovVy lUb ci^gly charakter ̂ Wiadczenia).

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rbwniez 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 dowodbw okreslajqcych, czy te
dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mOwa powyzej,
s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 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!

V Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi.zostac poparte dowodem, ze dostawa

zostala wykonana lub jest wykonyWana nalezycie.

V Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ byd sprzeczne z informacjami vtynikaj^cyhii

z dokumentow potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie (wykonywanie) dostaw.

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

miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej juz cz^^ci dostawy z zaznaczeniem, iz jest to dostawa nadal

realizowana.

V PodaJ^c w formularzu wykaz dostaw waftosc, Wykonawca:

- w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w ziotych za calosc wykonanej dostawy, zas

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

za zrealizowan^ juz w ramach calo^ci cz^sd dostawy oraz kwot? brutto w ziotych stanowi^c^ wartosc calej dostawy.

V Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc§ zamowieh bylby szerszy (np. obejmowalby

rdwniez dostaw? innych elementdw, innego asortymentu lub inny rodzaj zamowienia), Wykonawca winien

wyodr?bnic i podac dane dotycz^ce dostawy macierzy. W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien

wpisac zarowno kwot? brutto stanowi^c^ wartosc calego zamowienia, jak i wartosc brutto samej dostawy macierzy.

V Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktorego dostawa zostaia wykonana lub jest

nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.

2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia:

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, Winien speinic kazdy

z Wykonawcow wspokiie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia;

b) warimek udziaiu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien speinic

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

przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien posiadac wymagane do^wiadczenie (brak mozliwosci

sumowania zdolno^ci zawodowej - doswiadczenia).

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktorym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelnianig warunkow

udziaiu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego czqsci,

polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innychpodmiotow,

niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22aust.l pzp,

wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktoiy polega na zdolnosci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu, udowodni

Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu,

w szczegolno^ci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych

zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost?pniana WykonawCy przez inny podmiot jego zdolnosc zawodowa

(doswiadczenie) b^dz ich sytuacja finansowa, pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania danego

warunku udziaiu w post?powaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24

ust.1 pkt 13-22 pzp.

Uwaga! W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej (do^wiadcZeniu) innego podmiotu lub podmiotdw,

Wykonawca jest zobowi^zany wskazac ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) 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;
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c) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.

Informacje, o ktorych mowa pbwyzej pod lit. od a do d, wirmy znalezc si? w zobowi^zaniu podmiotu do oddania

do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

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

Zgodiiie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp,

nie DOtwierdzaia speinienia przez Wvkonawce warunkbw udziahi w postenowaniu lub zachodza wobec. tvch

podmiotow podstawv wvkluczenia. Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiaj^cego:

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

b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamowienia, jezeli wykate zdolnosci

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

VA. Podstawv wvkluczenia. o ktdrych mowa w art. 24 ust.5 pzp

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

VI. Wvkaz oswiadczeh lub dokumentow potwierdzaiacvch spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu

oraz brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv WvkonaWca dolacza:

1) aktualne na dzien skladania oferty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,

tj. ze Wykonawca me podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udzialu w post?powamu w zakresie

dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadama wymaganego doswiadczenia).

W przypadku niniejszego zamowienia, oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formic jednolitego dokumentu (JEDZ).

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

oraz speinia warunki udzialu w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powoluje si? na zasoby iimych podmiotow, w celu wykazania braku istniema wobec
nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spebiiama, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich

zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada takze jednolite dokUmenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotow

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

Wzor jednolitego dokumentu - JEDZ zal^czono do SIWZ.

Uwaga! Wsz?dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o ,jednolitym dokumencie", „Jednolitym Etffopejskim

Dokumencie Zamdwienia" albo „JEDZ", nalezy przez to rozumied dokument sporz^dzony zgodnie ze wzorem

standardowego fortnularza okreslonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
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W celu wypelnienia dokilmentu JEDZ nalezy pobrac plik (format xml) ze strony intemetowej Sl^skiego OW NFZ

z ogioszeniem o zamowieniu oraz SIWZ. Nast^pnie nalezy zapisac go na komputerze Oraz wejsc na stron?

intemetow^: httt)s://ec.europa.eu/growth/tOols-databases/espd/filter?lang=n1. zaifflportowac pobrany plik oraz

wypelnic. Po wypelnieniu, JEDZ nalezy wydrukowac, podpisac i zlozyc wraz z ofert^ w folmie pisemnej.

2) zobowi^Zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu-

patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

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

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

braku przynaleznoscl do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.

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

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^ania z innym Wykonawcy nie proWadz^ do zakldcenia

konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

For. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z diiia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw

dokumentdw (...).

Wzor oswiadczenia - gfupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SlWZ.

Uwaga: Wykonawca przekazuie oswiadczenie rdwniez wdwczas. gdv nie nalezy do zadnei grupy kapitalowej.

3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala najwyiej o'ceniona,

do zlozenia w wvznaczonvm. nie krdtszvm nij: 10 dni. terminie aktualnvch na dzien zlozenia nastepuiacvch

oswiadczen i dokumentdw:

- w celu potwierdzenia braku podstaw do wvkluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestrn Karnego (KRK) w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 13,14 i 21

pzp wystawionej nie wcze^niej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu skladania ofert, z tym, ze informacja

z KRK w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 21 pzp dotyczy wyl^cznie podmiotu zbiorowego;

b) oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s^du lub Ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, oplat lub skladek na nbezpieczenia

spoteczne lub zdrowotUe albo - w przypadku wydania takiegO wyroku lub decyzji - dokumentdw

potwierdzaj^cych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub

zawarcie wi^z^cego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

c) oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srddka zapobiegawczego zakazu

ubiegania si§ o zamdwienia publiczne (dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 22 pzp);

Jezeli Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, przedstawia dokumenty oraz oswiadczienia

wymienione pod lit. od a do c dotycz^ce rdwniez tego podmiotu.

- w celu potwierdzenia spelniania wamnkdw udzialU w postenowaniu:

d) formularz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich tfzech (3) lat przed

uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostaWy zostaly

wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ) oraz zal^czeniem
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e) 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 swiadczen okresowych lub ci^glych
wykonywane, a jeteli 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 dokuinenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny

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

Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresoWe lub ci^gle,
w przypadku w^tpliwosci ze strony Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowi^zany b?dzie wykazad (udowodnic)

okresowy lub ci^gly charakter Swiadczenia.

Jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw

j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzib? Iiib miejsce zamieszkania poza terytoriuni Rzeczypospolitej Pblskiej, zamiast

dokumentdw, o ktorych mowa w §5 pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, sklada informacj?
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany prZez

wla^ciwy organ s^dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 121 pzp;

Dokumenty, o ktorych mowa wyzej, powinny bye wystawione nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu

skladania ofert.

W przypadku w^tpliwo^ci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze zwrdcic si?

do wla^ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dbtycz^cych tego

dokumentu.

Wykonawca maj^cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majqcej miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 pzp,

sklada dokument, o ktorym mowa w §7 ust.l pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w zakresie okreslonym

w art. 24 ust.l pkt 14 i 21 pzp. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial

dotyczyd, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj^cym oswiadczenie tej osoby

zlozonym przed notariuszem lub przed organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^du

zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust.2 zdanie

pierwsze cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stosuje si?.

W przypadku w^tpliwoSci co do treSci dokumentu zlozonego przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy inoze zwfocic si? do

wlasciwych organow kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie

niezb?dnych informacji dotycz^cych tego dokumentu.

5. W przypadku wsnolnego ubieeania sie o zamowienie przez Wvkonawcdw:

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, tj. jednolity dokument (JEDZ) sklada kazdy
z Wykonawcdw wspdhiie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Dokumenty te wiimy potwierdzic

spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktoiym kazdy

z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ winien zlo^c kazdy z Wykonawcow wspohiie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;
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3) dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 Iit.a SIWZ winien zlozyc kazdy z Wykonawcow wspdlnie

ubiegaj^cyck si§ o udzielenie zamowienia;

4) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 Iit.b SIWZ winien zlozyc kazdy z Wykonawcow wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

5) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ winien zlozyc kazdy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

6) dokumenty, o ktdiych mowa w pkt VI pkt 3 lit.d i lit.e SIWZ, winny potwierdzid spebiianie warunku

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

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden

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

Wykonawcdw powinien posiadac wymagahe doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci

zawodowej - doswiadczenia).

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

Jezeli Wykonawca nie ziozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw 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 ziozenia, uzupebiienia lub poprawienia

lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznC byloby uniewamienie

post?powania.

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

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

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaaiienie post?powania.

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

lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. I pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do ziozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okohcznosci,

0 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 ogdlnodost?piiych baz danych, w szczegdlnosci

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

realizujqcych 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 pzp moze w niniejszym post?powaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nast?pnie zbadac, czy Wykonawca, ktdrego

oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

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

zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktdry ziozyl

ofert? najwyzej ocenion^ sposrdd pozostalych ofert.

VII. Forma skfadahvch dokumentow

Ofert? nale^ zlozyc w formie pisemnej.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w.SIWZ dotycz^ce wykonawcy a takze innych podmiotdw, na ktdrych zdolnosciach

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce podwykonawcdw, skladane

s^ w oryginale.
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Pelnomocnictwa skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie (odpis notarialny).

Dokumenty, o ktorych mowa w SIWZ, inne niz pelnomocnictwa oraz oswiadczenia j.w. skladane w oryginale lub

kopii poswiadczonej za zgodnosd z oryginalem.

Po^wiadczenia za zgodno^c z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego Zdolnosciach lub

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia publicznego

albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycz^ (§ 14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentow).

Wszelkie kwestie zwi^zane z dokumentami skladanymi przez wykonawcdw reguluj^ przepisy rozporz^dzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentow, jakich moie z^dad zamawiaj^cy od

wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz, U. z 2016 r., poz. 1126).

UWAGA!

Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty peMomocnictwo. Zgodnie

z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic nelnomocnika 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 XII lit. B SIWZ dla

pelnomocnictw.

Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentow [...],

dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny bye skladane wraZ z tlumaczeniem na j?zyk polski.

VIII. WEZWAIMIE DO UZUPEtNIEIMIA

1. Je;zeli wykonawca nie zlo^l oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, oswiadczen lub dokumentow

potwierdzajqcych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, 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, uzupelnienia lub poprawienia lub

do udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie

post?powania.

2. Jezeli wykonawca nie zlo^l wymaganych pelnomocnictw albo zlo^l wadliwe pelnomocnictwa, zamawiaj^cy

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

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie post?powania.

3. Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnieh dotycz^cych osWiadczeh

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

IX. Informacle o sposobie porozumiewanla sle Zamawialacego z Wykonawcami oraz przekazywanla

oswiadczen lub dokumentow. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami

1. Zamawiaj^cy porozumiewa si? z Wykonawcami za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy

Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslahca lub faksu albo zgodnie z art. 36 ust.l pkt 7 pzp przy uzyciu

Srodkdw komunikacji elektroniczUej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig drog^

elektroniczn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj. za posrednictwem
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poczty elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod rygorem niewaznosci w formie
piseinnej, pelnomocnictwo winno zostac ziozone z zachowaniem formy okreslonej w pkt XII lit. B SIWZ (rowniez
w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust.Sa pzp), JEDZ (oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1, ust.2 oraz ust.3 pkt 2 pzp) witmo zostac ziozone w forrnie pisemnej, zas
oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajdw dokumentow, jakich moze z^dac zarnawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zamdwienia
(rowniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej
cyt. rozporz^dzeniem.

W korespondencji kierowanej do ZamaWiaj^cego Wykonawca Winien posiugiwac si? numerein spfawy okfeslofiym
w SIWZ.

& Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywalie pfzez WykonaWc? pisenffiie wiimy bye

skladane na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj 208a.

& Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? drog^ elektroniczn^

winny byd kierowane na adres: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl, a faksemna m 327351636.

UWAGA!

• Dokumenty przedkladane przez Wykonawc? w odpowiedzi na wezwanie do uzupeinienia, wirmy zostac ziozone

z zachowaniem formy okreslonej w pzp rozporz^dzeniu w sprawie dokumentow.

• Pelnomocnictwo przedkladane przez Wykonawc? w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3a pzp

do zlozenia pelnomocnictwa, wiimo zostac ziozone z zachowaniem formy okreslonej w pkt XII lit. B SIWZ.

Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcarai jest:

Pan Mariusz Paftyka - Glowny Specjalista, Dzial Inwestycji i Zamowieh Publicznych

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

Wykonawca moze zwrdcic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tfesci SIWZ.

Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowieh publicznych.

Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielic wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed uplywem

terminu skladania ofeit pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego trie

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 ktorym moWa w art. 38

ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj^cy moze udzielic Wyjasnien albo pozostawic wniosek bez

rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienid trekc SIWZ.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobot? lub dzieh ustawowo wolhy od pracy, termin

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

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o kthrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przekazane
przy u^ciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu using

drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslahca.
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X. Wymagania dotyczace wadium

1) Na podstawie art. 45 ust.l oraz ust.4 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium

w wysoko^ci 8 000,00 zi.

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

1. pieni^dzu,

2. por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoMzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym,

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

3. gwarancj ach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczenicwych,

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

0 utwofzeniu Polskiej Ageftcji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

a) Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:

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

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

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

b) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zaiiy jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., 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 tre^ci winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz

ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznoSci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy termmowi zwi^zania ofert^ (60 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.

3) 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?inych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktorym mowa

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

4) Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucic ofert?, jezeli wadiiun nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

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

XI. Termin zwiazania oferta

Termin zwiqzania ofert^ wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplyWem terminu

skladania ofert.

Xil. Opis sposobu przygotowania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy na maszynie do pisania albo odf?cznie drukowanym

pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy .

jakakolwiek cz?sc formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy"

1 podpisac. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy

prosi 0 wykonanie kserokopii danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb

i podpisanie. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nale^ umiescic
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w zai^czrriku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc^. Wykonawca proszony jest

o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz iiinych zal^cznikow skladaj^cych

si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywac

zmian merytorycznych zapisow znajdujqcych si? we wzorach formularzy stanowi^cych Zal^czniki

do niniejszej SIWZ,

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie forinularzy 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 szczegdlnosci poprzez OCR, zobowi^zany jest

dokladnie przeczytac jego tresc po prZeksztalceniu oraz porownac j§ z oryginalnym zapisem SIWZ.

W przypadku, gdy z powodu b}?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tresc

oferty nie b?dzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, oferta podlegala b?dzie

odrzuceniu.

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

musz^ bye podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania WykonaWcy i zaci^gania zobowi^zan

0 wartosci odpowiadaj^cej zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie potwierdzaj^cym dopuszczenie

do obrotu prawnego lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku oryginal

pelnomocnictwa (lub jego kopi? poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc do oferty.

Z zal^czonych do oferty dokumentow musi wynikac, ze ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty podpisala osoba

upowazniona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznaUa

za niewazn^.

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

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

1 adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 21/pn/2017

Rozbudowa infrastruktury do skladowania danych

NIE GTWIERAC PRZED: .1 godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej lub listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,

ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazac numer post?powania. Zamawiaj^cy rile ponosi odpowiedzialnosci

za nast?pstwa spowodowane brakiem Wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wloZenie do koperty jw. wypefaiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZALACZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 20 formularza

oferty z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

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

stanowi^ce taiemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania.
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Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA

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

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

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

„Przez tajemitic^ przedsi^biorstwa rozumie si^ nieujawnione do wiadomosci pubUcznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsi^biorstwa lub inne informacje pOsiadajqce wartosc gospOdarczq, co

do ktorych przedsi^biorcapodjql niezb^dne dzialania w celu zachowania ichpoufnosci."

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnic^ przedsi^biorstwa

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

skladania ofert, zastrzegt. ze nie mog^ bye one udost^pniane oraz wvkazak iz zastrzezOne informacje

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

ust.4 pzp.

F. Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ ofert?. Ofert? sklada si? w formie pisemnej pod rygorem niewa2mosci.

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej (art. 18 pkt 4 ustawy o zmianie

ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz niektorych iimych ustaw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2016 r.).

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

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

H. Wykonawcy mog^ wsp6Inie ubiegac si? o ndzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiaj^ peinomocnika do reprezentowania ich w post?powamu o udzielenie zamowienia albo

reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (patrz pkt VII SIWZ -

„rarrtka").

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

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

w pozycji "dane Wykonawcy" moze bye uzyta piecz?c firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC ODR^BNlE CEN^

OSTATECZNA BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJI^ ZAMOWIENIA

GWARANTOWANEGO zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA ORAZ

ZA REALIZACJ^ ZAMOWIENIA OPCJI, zgodnie z kalkulacj^ cenowq z

pkt IB;

Wykonawca nie dolicza do ceny netto oferty podatku VAT, jezeli

obowiqzek podatkowy spoczywa na Zamawiajqcym - patrz

informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.Sa pzp

Zamawiaj^cy wymaga odr?bnej Wyceny oraz pOdania oferowanej ilosci

dyskow NL-SAS oraz SSD w ramach macierzy dyskowej.

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

nale^ wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyZnaczonym;

Wykonawca jest zobowi^zany podac producenta i model oferowanego

sprz?tu; wykonawca zobowi^zany b?dzie podac te informacje rowniez

w specyfikacjach technicznych sprz?tu skladanych na wezwanie
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skierowane do wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona;

3) wzor oswiadczenia

0 przynaleznosci do gnipy

kapitalowej

nalezy wypeinic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz

dostarczyc w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia lia stronie

intemetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 pzp.

4) formularz wykaz dostaw nalezy wypeinic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

5^ informacja, o ktorej mowa
w art. 91 ust.Sapzp

6)
dokument JEDZ

nalezy wypeinic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

nalezy wypeinic i podpisac zgodnie z pkt V pkt 1. Wykonawca moze

wskazad w tresci JEDZ nr ogloszenia SIMAP, aczkolwiek nie jest

to konieczne.

XIII. Mieisce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Ofert? nalezy zlozyd w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A (11 pi?tro),

w terminie do dnia ... .1. & .11 20,17... , do godziny 12.00.
2. Zamawiaj^cy niezwlocznie Zawiadamia Wykonawc? o zlozeniu ofeify po terminie oraz zwraca ofert?

po uplywie terminu do wniesienia odwolania.

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

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym

w pkt 1, pok6j nr 206 (11 pi?tro)

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

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia.

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

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

w ofertach. Zamawiaj^cy odczyta informacje, kt6re podlegaj^ ocenie w kryteriach oceny ofert.

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

informacje dotycz^ce:

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

2) fum oraz adresow Wykonawcow, ktdrzy zlozyli ofefty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i wamnkow platnosci zawartych w Ofertach.

XIV. Opis sposobu obliczenla ceny oferty

1. Sposob obliczenia ceny oferty bmtto wynika z formularza oferty. Wykonawca oblicza zatem cen? oferty

dokonuj^c operacji matematycznych w kolejnosci podanej w formularzu oferty.

2. Cena oferty winna zawierac wszelkie kosZty, oplaty, podatki i naleznosci zwi^zane z realizacj^ zamowienia, w

tym koszty dostawy, transportu do wskazanego miejsca i rozladunku, koszty instalacji, ubezpieczenia

przedmiotu zam6wienia, a takze koszty zwi^ane z realizacj^ zobowi^zan z tytuhi gwarancji (w tym wsparcia

serwisowego) oraz r?kojmi za wady.

3. Wykonawca w formularzu oferty - w zaleznosci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku VAT spocZyWa na

Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, wartosc 23%
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podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy VAT, Wykonawca skiada wraz z

ofert^ informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (informacja znajduje si? w tresci formularza oferty).

4. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z dokladno^ci^ do dwoch

miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokrqglad do pekiych gfoszy, przy

czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do 1 grosZa.

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

6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?d^ prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z zasadami

Opisanymi we wzorze umowy.

7. W celu ustalenia na kim spocZywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca skiada wraz z oferty informacj?,

o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr zal^czono do SlWZ). 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 miaiby obowi^zek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.

XV. Opis kryteriow wyboru ofert oraz ich znaczenie; sposob oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b?d^ przedstawione poniZej kryteria oraz riast?pujqcy sposob oceny

ofert:

Krvterium I

Cena - waga 70%

najnizsza zaoferowana cena

Ilosd punktow = x 100 pkt x 70%

cena zaoferowana w ofercie badanej

Krvterium II

Dlugosd okresn gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) oraz r?kojmi za wady - Waga 8%

W kryterium ocenie podlega dlugosc okresu zaoferowanej gwarancji i r?kojmi za wady.

Wykonawca wskazuje oferowan^ dlugosc gwarancji i r?kojmi za wady w formularzu oferty.

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z nast?puj^cymi zasadami:

Wykonawca, ktory zaoferuje 36 miesi?czn§ dlugosc gwarancji i r?kojmi za wady otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, ktory zaoferuje 48 miesi?czn^ dlugosc gwarancji i r?kojmi za wady otrzyma 100 pkt.

Uzyskana powyzej ilosd punktow zostanie pfzeliczona zgodnie z nast?puj4cym wzorem:

llosc pkt = (100 -N+B ) X 8%

N - najwi?ksza uzyskana sposrod wszyStkich ofert ilosc pnnktow w tym kryterium

B - ilosc punktow uzyskana w tym kryterium przez ofert? badan^

Wykonawca moze zaoferowac okres gwarancji i r?kojmi za wady wyl^cznie o dhigosci od 36 do 48 miesi?cy.

Zaoferowanie okresu r?kojmi i gwarancji krotszego niz 36 miesi?cy spowoduje odrzucenie oferty. Zaoferowanie

okresu r?kojmi i gwarancji dluzszego niz 36 miesi?cy, lecz krotszego niz 48 miesi?cy, spowoduje, ze do oceny oraz
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wyliczenia ilosci punktow w niniejszym kryterium zostanie przyj^ty okres 36 miesi?cy (w umowie

z Wykonawc^ zostanie wskazany faktycznie zaoferowany okres gwarancji). Zaoferowanie okresU r^kojmi

i gwarancji dtuzszego niz 48 miesi^cy, spowoduje, ze do oceny oraz wyliczenia ilosci punktow w niniejszym

kryterium zostanie przyj?ty okres 48 miesi^cy (w umowie z Wykonawc^ zostanie wskazany faktycznie zaoferowany

okres gwarancji).

Kryterium TTT

Zgtoszenia serwisdwe 1 naprawy ̂  waga 5%

A. Wykonawca otrzyma w tym kryterium 100 pkt w przypadku zaoferowania nast^puj^cych

warunkow:

1) mO^liwosd dokOhania zgloszenia 24/7 (24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu),

2) czas reakcji na zgloszenie (czas reakcji na incydenty dotycz^ce sprz?tu) - W ci^gu 4 godzin,

3) czas naprawy sprz?tu - w ci^gu 12 godzin.

B. Wykonawca otrzyma w tym kryterium 50 pkt w przypadku zaoferowania nast?puj^cych

warunkow:

1) mozliwosc dokonania zgloszenia 11/5 (w godz. 7.00-18.00, 5 dni w tygodniu od poniedzialku

do pi^tku),

2) czas reakcji na Zgloszenie (czas reakcji na incydenty dotycz^ce sprz?tu) - w ci^gu 4 godzin roboczych,

3) czas naprawy sprz?tu — najpomiej w nast?pnym dniu roboczym.

Czasy reakcji na zgloszenie i naprawy winny bye liczone zgodnie z zasadami okreilonymi we wzorze umowy.

Uzyskana poWyzej ilo^c punktow zostanie przeliczona zgodnie z nast?puj^cym wzorem:

Ilosc pkt = (100-N+B) X 5%

N - najwi?ksza uzyskana sposrod wszystkich ofert ilosc punktow w tym kryterium

B - ilo^d punktow uzyskana w tym kryterium przez ofert? badanq

Kryterium IV

Parametry techniczne (zaiecane, nieobligatoryjne) - waga 5%

W kryterium ocenie podlega zaoferowanie:

1) zaoferowana macierz ma co najmniej 128 GB pami?ci podr?cznej.

2) zaoferowana macierz obsluguje protokoly NFS, CIFS/SMB.

Wykonawca wskazuje ww. parametry w fonnularzu oferty.

Punktacia zostanie przvznaua zgodnie z nastepuiacvmi zasadami:

1) zaoferowana macierz ma co najmniej 128 GB pami?ci podr?cznej - 50 pkt.,
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2) zaoferowana macierz obshiguje protokoly NFS, CIFS/SMB - 50 pkt.

Uzyskana powyzej ilos6 punktow zostanie przeliczona zgodnie z nast^puj^cym wzorem:

Ilosc pkt = (100-N+B) X 5%

N - najwi^ksza uzyskana sposrod wszystkich ofert ilosc punktow w tym kryterium

B - ilosd punktow uzyskana w tym kryterium przez ofert^ badanq

Kryterium V

Kryterium skalowalnosci i mozliwosci rOzbudowy - waga 12%

Wykonawca otrzyma w tym kryterium nast^pujqc^ ilosc punktdw:

Mozliwosc rozbudowy o kolej^ par? kontrolerow - 20 pkt
Mozliwo^c rozbudowy o kolejne 96 dyskow - 20 pkt
Mozliwosc obslugi protokohi FCoE - 20 pkt
Mozliwo^d replikacji asynchronicznej strumieniowej tj. wyzwalanej natychmiast po kazdej zmianie danych, a nie
cyklicznie w zadanym okresie czasu -10 pkt
Mozliwosc automatycznej optymalizacji roziozenia dahych* - 20 pkt
Protokol replikacji zgodny z posiadanymi macierzami SPAR -10 pkt

* mozliwosc defmicji zasobu LUN fizycznie rozlokowanego na minimum 3 rodzajach dyskdw (np.: SSD,SAS,NL-

SAS), a jego cz?sci b^d^ automatycznie i transparentnie dla wykorzystuj^cego go hosta przenoszone na podstawie

analizy obci^zenia. Przenoszenie to musi si? odbywac w trybie online.

Uzyskana powyzej ilosc punktow zostanie przeliczona zgodnie z nast?puj^cym wzorem:

Ilosc pkt = (100-N+B) X 12%

N - najwi?ksza uzyskana sposrod wszystkich ofert ilo^c punktow w tym kryterium

B - ilosd punktow uzyskana w tym kryterium przez ofert? badanq

Ocena koncowa oferty b?dzie sum^ ilosci punktow uzyskanych w kryterimn I, II, III, IV oraz V zgodnie
z powyzszymi zasadami.

Punktacja b?dzie liczona z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku.

XVI. Informacie o formalnosciach. iakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty w eelu

zawarcia umowy w sprawle zamowlenia publicznego

1. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktoregb oferta jest Wazna, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zam6wien publicznych, spelnia

wymagania Zamawiaj^cego okre^one w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie krytefiow

oceny ofert okreslonych w SIWZ. Zamawiaj^cy zawiadomi o wyborze oferty najkorzystniejSzej z art. 92 pzp.

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

art. 183 pzp, w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia przeslania zawiadomienia o Wyborze

najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane przy uzyciu srodkdw komunikacji
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elektronicznej, albo 15 dni - jezeli zostalo przeslane w inny sposob. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed

uplywem ww. terminow, jezeli - w przypadku trybu pfzetargu nieograniczonego ̂  zlozono tylko jedn^ ofert?.

3. Dokladny termin i miejsce zawafcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie inforniuj^cym o wyborze

oferty lub w pi^mie odr^bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub

faksem, moze wyrazic zgod? na podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat?

zawarcia umowy.

XVII. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

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

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

wynosi 10% ceny calkowitej podanej w ofercie.

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

formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytOwej, z tym,

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

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 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

najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien 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 Katbwicach, ul. Podchor^zych 1,40-043 Katowice.

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

jest ziozyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokoj

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

5. W trakcie realizacji lunowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia najedn^ lub kilka form,

, 0 ktbrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana

z zachowaniem ci^gloSci zabe^ieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany

formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim

wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

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

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

dokumentu. Zabezpieczenie winno mice charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

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

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

(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formic dokumentu - w okresie waznosci dokumentu). Tak wi?c

Zamawiaj^cy musi mied mozliwosc wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale^ego wykonania

umowy az do ostatniego dnia terminu wyliczonego: odpowiednio - zgodnie z art. 151 ust.l pzp (70% wysokosci

zabezpieczenia) oraz zgodnie z art. 151 ust.3 (30% wysokosci zabezpieczenia).

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

umowy.
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9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu poszczegolnych cz^sci zabezpieczenia, okresla

wzor umowy oraz art. 151 pzp.

10. Jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie

na calv ten okres. a zabezpieczenie w iniiej formie wnosi si? na okres nie krdtszv niz 5 lat z jednoczesnym

zobowi^zaniem si? wykonawcy do przedhizenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedluzenia Itib niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzliiej na 30 dni przed uplywem

terminu waznoici dotychczasowego zabezpieczenia wftiesionego w innej formie niz w pieniadzu, zamawiaj^cy

zmienia form? na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplat? kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyplata, o ktorej mowa powyzej, nast?puje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoici dotychczasowego

zabezpieczenia.

13. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 pzp. Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy zostanie Zwrdcone w teiminie do 30 dni licz^c od dnia podpisania protokohi Wdrozenia,

w wysokosci 70 % wniesionego zabezpieczenia. Pozostale 30 % wniesionego zabezpieczenia nale^ego

wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pdmiej niz w 15 dniu po uplywie okresu f?kojmi za wady.

XVIII. Istotne postanowienia umowy - wzor umowy

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

umownych z tytuhi niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do

SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^ania Stron zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.

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

XIX. Pouczenie o srodkach ochrony prawnei przvsfuguiacvch Wykonawcy w toku postepdwania

o udzielenle zamowlenia

1. Srodki ochrony prawnej przysluguj^ na zasadach okreilonych w Dziale VI pzp.

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

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze poniesc szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony praVmej wobec ogloszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshaguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na list?,

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

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

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

na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powiimo wskazywac czyimosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okreslac z^danie oraz wskazywac

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

5. 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.

6. Odwoluj^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia Odwolania w taki

sposdb, aby mdgl on zapoznac si? z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

7. 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 ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180
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ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynnosc albo

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

czynnosci. Na czyrmosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nle przysiuguje odwolanie, z zastrzezeniem art.

180 ust. 2 pzp.

8. Tertniny wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

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

przysiuguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wfliesienia skargi stosuje si? odpowiednio

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

niniejszego rozdziatu nie stanowi^ inaczej.

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

Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w tettninie 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

rdwnoznaezne z jej wniesieniem.

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

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

Urz?du Zam6wien 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.

12. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze srodkami ocbrony prawnej reguluj^ przepisy ustavy Prawo zamdwien

publicznych.

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

niezwiocznie zglosic Zamawiajqeemu.

^157/
23



Nr zamowienia: 21/pn/2017 fotmularz oferty

OFERTA

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres do korespondencji Wykonawcy (jezeli jest kmy niz adres siedziby)

nr telefonu:

strona www:

Korespondencji zwi^zan^z niniejszym postipowaniem nalezy przekaZ3rwac na:

adres e-mail:

nr faksu:

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

wadium wniesionego w pieniqdzu

1. W nawi^zaniu do ogioszenia o przetargu nieogranicZonym maj^cym za przedmiot rozbudow^ infrastruktury

do skladowania danych, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ zgodnie

ze Specyfikacj^, Istotnych Warunkow Zamowienia:

zamowienia gwarantowanego, za ceni oferty:

=  zi brutto za zamowienie gwafantowane,
zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen netto podanych w ofetcie podatku VAT, jeieli obowi^zek podatkowy spocZywa

na Zamawiajqcym — patrz pkt XIII pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp. W takiej sytuacji cen^

oferowan^ przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana jako netto, czyli bez podatku od towarow i using.

oraz zamowienia objitego prawem opcji, za cen^:

=  zi bfutto za zamowienie obj^te prawem opcji,
zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt IB.

W pr^padku skort^ystania \prawa opgi, Zamawiajcicy na etapie reali^gi umowy, wskai^e, ktore ̂  ekmentow opcji orat^ n> jakiej lic^ie

i^mawia. Wykonawca nyrasyi na to ;

/
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UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen netto podanych w ofercie podatku VAT, jeieli obowiqzek podatkowy spoczywa
na Zamawiajqcym — patrz pkt XIV pkt 3 SIWZ oraz wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 nst. 3a pzp. W takiej sjrtuacji cen%
oferowan^ przez Wykonawcf b^dzie cena wskazana jako netto, czyli bez podatku od towarow i ustug.

lA.

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

Cena

jednostkowa
netto

W zlotych

Ilosc

sztuk

Wartosc netto

w zlotych
Wartosc 23%

podatku VAT w
zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1 Macietz dyskowa 1

..WTYM:

a Dysk NL-SAS*

*

b Dysk SSD* -

*

*wykonawca zobowigzany jest wypeinic wszystkie kolutnny, w tym wskazac ofetowana ilosc sztuk

Oswiadczamy, iz ceny podane w tabeli po-wyzej zawieraj^ odpowiednio wszelkie koszty, dplaty, podatki i naleznosci

zwi^zane z realizacj^ przedmiotu zamowienia gwarantowanego, w tym koszty zwi^zane z realizacj^ Zobowiqzan z tytulu

gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) i rekojmi za wady zgodnie FORMULARZEM OPIS PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA oraz ze wzorem umowy.

Oswiadczamy, ze powyzej przedstawiamy ceny jednostkowe oraz podajemy oferowan^ ilosd dyskow NL-SAS

oraz dyskow SSD w ramach macierzy dyskowej.

IB. Prawo opcji.

Wykonawca zobowiqzany jest obok tabeli w pkt 1A wypeinic rowniez ponizsz^ tabel?.

Za przedmiot obj^ty prawein opcji (dysk NL-SAS oraz dysk SSD) Wykonawca nie moze zaoferowac cen jednostkowycli

w wysokosci innej niz wysokosc cen jednostkowych za taki sam asortyment zaoferowanych przez Wykonawc? w pkt lA

formularza oferty (odpoWiednio dla danego rodzaju dysku).

W przypadku niezachowania przez Wykonawc? powyzszej zasady, ceny jednostkowe zostanq, dostosowane do poziomu cen

jednostkowych z tabeli z pkt lA odpowiednio lit. a lub b, a kalkulacja w tabeli z pkt IB odpowiednio poprawiona.

Wykonawca oswiadcza, iz wyraza na powyzsze zgod?.

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

Cena

jednostkowa
netto

W zlotych

Ilosc

sztuk

Wartosc netto

w zlotych
Wartosc 23%

podatku VAT w
zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1 Dysk NL-SAS 24

2 Dysk SSD 8

RAZEM:
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Oswiadczamy, iz:

- dysk oferowany w pkt 1 jest dyskiem tego samego produceHta a takze charaktetyZuje si^ identycznymi
paramettami, co dysk oferowany w pkt lA lit.a - Macierz dyskowa.

- dysk oferowany w pkt 2 jest dyskieni tego samego producenta a takze charakteryzuje si^ identycznyiiii
paramettami, co dysk oferowany w pkt lA lit.b - Macierz dyskowa.

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

zwi^zane z realizacj^ danego przedrniotu obj?tego prawem opcji, w tyin koszty zwi^zane z realizacjii zobowi%zan z tytulu

gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) i rgkojtrd za wady zgodiiie ze wzorem uriiowy.

2. Oswiadczamy, iz Zobowi^zujeiny si? zrealizowac zamowienia gwarantowane obejmuj^ce dostaw? oraz wdrozenie,

z zastrzezeniem regulacji okreslonych we wZofze umowy, w ciqgu 45 dni od dnia zawarcia umowy.

licencje, w tym licencje na oprogramowanie, w tym rowniez na oprogtamowanie wbudoWane w sprz?t (licencje na

oprogramowanie komputerowe) dostarczOne w ramach zamowienia zostaj^ udzielone na czas nieokre£ony. Wykonawca

zobowi^uje si? przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze ewenfualne nosniki CD Itib DVD

zwi^zane z przedmiotem zamowienia, rowniez w ww. terminie.

W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, zobowiqzujemy si? dostarczyc i wdrozyc przedmiot

obj?ty prawem opcji w ci^gu 45 dni licz^c od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystania z prawa

opcji. Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy tnformacj? o skorzystania b%dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 3

miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie. W przypadku

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

zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch cz?sciach w ci^gu 3 miesi?cy liczqc od dnia zawarcia niniejsZej

umowy.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia:

- miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady^*

** Wykonawca winien wskazac oferowany przez siebie okres gwarancji oraz r^kojmi za wady poprzez

wskazanie ilosci miesi^cy.

Wykonawca mo^e ̂ oferowac okres gwarangi i r^kojmi o dlugosd od 36 albo 48 miesi^g.

Je^eli wykonawca oferuje 36 mesi^cs^ okres gwarangi, nie ma ohowici^ku s^aayiacgac opgij.w.

Brak wypetnienia s^ostanie u^nany s^a gaoferowanie 36 miesiicgnejgwarancji oras{_ r^kojmi ga wady.

Tak wiic jei^li Wykonawca nie wskaip w ofercie oferowanego okresu gwarangi i rikojmi ̂  wai^, prtyjmuje sig, i^ Wykonawca

ojeruje okres 36 miesigct^y. Pony^s^e nie dotyc^ spoferowania dtugosci okresu gwarangi i rgkojmi wady w sposoh

niejednos^acgny, iak, i^ nie da sig wywiesc, jakci dlugosc wykonawca ̂ aoferowat, co spowoduje odrvpcenie ojetfy. Odrpucenie oferty

spowoduje rownies^ ̂ aoferowanie dlugosd krotss^ ni^ 36 miesicgce.

Bieg okresu gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) i r?kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania

protokolu wdrozenia.

4. Zgioszenia serwisowe i naprawy

Oswiadczamy, iz oferujemy okno czasowe zglaszania incydentowf*:
A.

1) mozliwosc dokonania zgioszenia 24/7 (24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu),
2) czas reakcji na zgloszenie (czas reakcji na incydenty dotyczace sprz?tu) — W ciggu 4 godzin,
3) czas naprawy — w ci^gu 12 godzin.

B.

1) mozliwosc dokonania zgioszenia 11/5 (w godz. od 7.00 do 18.00, 5 dni w tygodniu

od poniedzialku do piq.tku).
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2) czas reakcji iia zgioszenie (czas reakcji na incydenty dotycz^ce sprzgtu) — w ci^gu 4 godzin
roboczych,

3) czas naprawy — najpozniej w nast^pnym dniu roboczym.

Czasy reakcji na zgioszenie i naprawy liczone winny bye zgodnie z zasadami okreslonynii we wzorze umowy.

* Wykonawca winien wskazac ofefowane przez siebie warunki realizacji Zgloszeii setwisowych popfzez

wybor jednego z ww. wariantow: A albo B (poptzez prZekresleiiie niewybranego warianfu, podkteslenie

wybranego lub jakikolwiek inny wybor w sposob jasny i nie budz^cy wj^tpliwosci wskazuj^cy tresc

oferty Wykonawcy).

Jezeli Wykonawca oferuje minimalny zakres realizacji zgloszen serwisdwych (B), moze nie dokonywac

wyboru. Brak dokonania wyboru uznaje si^ za Zaoferowanie zakresu minimalnego tj. wariantu B.

5. Oswiadczamy, iz oferujemy pararnetry techniczne**

1) zaoferowana macierz ma co najmniej 128 GB pami^ci podr^cznej —. □

2) zaoferowana macierz obsluguje protokoly NFS, CIFS/SMB — □

**w celu zaoferowania nalezy zakreslic pole obok znakiem x;
wykonawca nie ma obowi^zku zaoferowania ww. parametrow; ich zaoferowanie jest calkoxdcie fakultatywne

6. Oswiadczamy, iz oferujemy nast^puj^ce mozliwosci rozbudowy***:

1) Mozliwosc rozbudowy o kolej^ par? kontrolerow — □
2) Mozliwosc rozbudowy o kolejne 96 dyskow — □
3) Mozliwosc obslugi protokolu FCoE — □
4) Mozliwosc repHkacji asynchronicznej tj. wyzwalanej natychmiast po kazdej zmianie danych, a nie

cyklicznie w zadanym okresie czasu — □
5) Mozliwosc automatycznej optymalizacji rozlozenia danych — □

mozliwosc definicji zasobu LUN fizycznie rozlokowanego na minimum 3 rodzajach dyskow (np.: SSD,SAS,NL-SAS), a jego
cz?sci b^d^ automatycznie i transpaientnie dla wykorzystuj^cego go hosta pfzenoszone na podstawie analizy obciazenia.
Przenoszenie to musi si? odbywac w trybie online.

6) Protokol replikacji zgodny z posiadanymi macierzami 3PAR — □

***w celu zaoferowania nalezy zakreslic pole obok znakiem x; wykonawca nie ma obowi^zku zaoferowania ww.
mozliwosci rozbudowy; ich zaoferowanie jest calkowicie fakultatywne

7. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.
8. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofertq^ przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^zania oferty

rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.
9. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony sprz?t b?dzie fabrycznie nowy oraz wyprodukowany

nie wczesniej niz w 2017 roku. W definicji sprz?tu fabrycznie nowego nie miesci sie sprz?t ponownie
wprowadzony na rynek przez producenta sprz?m po przeprowadzonym procesie jego odnowienia
(ang. ,,refujbished").

4
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10. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si^, iz dostarczony sptzgt b^dzie wyprodukowany zgodnie z obowi^zuj^cymi

przepisami prawa oraz normami, bgdzie w pelni wartosciowy i nadaj^cy si? do uzywania Zgodnie z jego

przeznaczeniem oraz b?dzie posiadai deklaracje zgodnosci CE.

11. Oswiadczamy i Zobowi^zujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamowienia pochodzi z legalnego

zrodia, b?dzie obj?ty pakietem upraWnien gwarancyjnych (na wamnkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze

umowy) zawartych w cenie i swiadczonycb przez siec serwisow^ producenta.

12. Oswiadczamy i zobowi^Zujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p

do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych pirzez producenta sprz?tu, w tym

prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta b^dz w inny sposob udost?pniony przez Wykonawc?,

zainstaloWania i uZytkowania, bez namszania praw innych osob lub podmiotow. Pod poj?ciem

„oprogramowanie" nalezy rozumiec Wszelkie oprogramowanie wbudowane w sprz?t, w tym oprogramowanie

zarz^dzaj^ce.

13. Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia oswiadczen zaWartych w niniejszym

formularzu.

14. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z SIWZ i nie wnoskny do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy informacje

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

15. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy zostal przez nas

zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do Zawarcia umowy na warunkach

okreslonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

16. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodme

z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

17. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy kotzystac / nie b?dziemy korZystac*

z zasobow innych podmiotow, w nast?pui^cym zakresie:

* niepotrzebne skreslic. W przypadku polegatua na zasobach iniiych podmiotow Wykonawca

udowodni, iz bgdzie dysponowat tymi zasobami w trakcie reaUzacji zamowienia,

w szczegolnosci przedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiotow do oddania

mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia (patrz art. 22a ust. 2

pzp).

17A. Jezeii Wykonawca powoiuje si^ na zasoby podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 22a

ust. 2 pzp, w celu wykazania speiniania warunku udziatu wpost^powaniu, o ktorym mowa w art. 22

ust. 1 pkt 2 pzp, obowiqzany jest podac nazw^ lub Grm^ podwykonawcy - ponizej lub w pisemnym

zobowiqzaniu taldego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby

wykonania zamowienia.

dot. art. 22 ust.lb pkt 3pzp — zdolnosc techniczna lub zawodowa

nazwa/Grma podwykonawcy, na ktorego zasobypowotuje si^ Wykonawca
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18. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy wykonanie nast^puj^cej GZ^sci zamowienia **:
Lp Wskazanie cz?sci zamowienia Firma podwykonawcy, ktory b?dzie

reaHzowal dan^ cz?sc

1

2

** wypelnic w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy wskazuj^c
cz^sc zamowienia powiefzonq^ podwykonawcy

19.Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny brutto oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozriiej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

20. Oswiadczamy, ze nimejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach ,

ktore stanowiq. tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost^pnione innym podmiotom.

Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedsiqbiorstwa wytqcznie w przypadku, gdy Wykonawca

nie pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegl, ze nie mogq one bye udostqpniane oraz wykazat,

iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brak dopetnienia ww. wymagan

oznaczat bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udostqpnienie catej tresci oferty wraz z zafqcznikami

a takze wszystkich informacji i dokumentow skiadanych w trakcie postqpowania.

21. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy** do grupy malych lub stednich przedsi^biorstw.

** niepotrzebne skreslic

Definigi makgo ora^_ sredniego pr^dskbiorg ^awiera ustawa ^ dnia 02.07.2004 r. o swobodije dt^alalnosd gospodarcs^
(Di(.U.2015.584j.t. f^e
Zgodnie ̂  art. 105 gt. ustawy, r(a malego prs^edskbiorc^ uwas^a sk prv^dskbiorci, ktog w co najmniej jednym ̂  dwoch ostatnich lat
obrotowych:
1) ^atrudniat sredniorocs^nie mniej ni\ 50 pracownikow oran^
2) osiqgnql rocspy obrot netto sprv^daiy toivaroiv, wyrobow i uslug oras^ operagi finansouych niepr^ekracs^ajcig rownowartosci iv
sdotych 10 milionow euro, lub sumy ak^wow jego bilansu spon^d^nego na koniec jednego ̂  tych lat nie pn^krocsgly rownowartosci w
sjotych 10 milionow euro.

Zgodnie ̂  art. 106 gt. ustany, s(a sredniego pr^edskbiorci uwas^a sk pr^edskbiorc^, ktog w co najmniej jednym dwoch ostatnich lut
obrotouych:
1) s^atrudnial sredniorocs^nie mniej nii^ 250pracownikow oras^
2) osic{gniil roc^ny obrot netto s^e sprs^edaiy towarow, wyrobow i uslug ora;^ operaji finansouych niepri^kracs(ajcig rownowartosci w
i^otych 50 milionow euro, lub sumy akgwowjego bilansu spors^d^onego na koniec jednego ̂  tych lat nie prtykrocsyly rownowartosci w
;(lotych 43 milionow euro.

22.Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty s^ nasf^puj^ce wypelnione formularze, oswadczenia

oraz dokumenty:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia,

2) dokument JEDZ dotycz^cy Wykonawcy,

3) dokumenty JEDZ dotycz^ce innych podmiotow (Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby iniiych
podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speinienia - w zakresie,

6
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w jakim powoluje sig na ich zasoby - wamnkow udziaiu w post^powaniu sklada Jednolite Dokumenty

dotycz^ce tych podmiotow),

4) informacja, o ktotej mowa w art. 91 ust.3a pzp

5) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia — jezeli dotyczy

6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawcy (orygmal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis

notarialny) — jezeK dotyczy,

7) inne - jezeli dotyczy.

23. Na wezwanie Zamawiaj^cego, o ktorym mowa w art. 26 ust.l pzp (patrz: SIWZ), Wykonawca zlozy

nast^puj^ce oswiadczenia i dokumenty:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okre^onym w art. 24 ustl pkt 13,14 i.21 pzp;

b) oswiadczenie Wykonawcy o braku Wydania wobec niego prawomocnego wyroku s^du lub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego Wyroku lub decyzji - dokumentoW potwierdzaj^cych

dokonanie piatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi^z^cego

porozumienia w sprawie splat tych naleznosci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

c) oswiadczenie Wykonawcy o braku orzecZenia wobec niego tytulem srodka Zapobiegawczego zakaZu

ubiegania si? o zamowienia publiczne (dotyczy art. 24 ustl pkt 22 pzp);

d) formularz wykaZ dostaw wraz z dowodami

(Jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu, przedstawia wykaz

dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu).

Uwaga!

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej gtupy kapitaldwej Wykonawca

sklada w terrninie 3 dni od zamieszczenia informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp na stTonie internetowej

wWw.nfz-katowice.pl.

Imi? i naZwisko upelnomocnionego prZedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

I/I
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z wdrozeniem elementow do rozbudowy inftastruktury

do skiadowania danych Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ, zgodnie z SIWZ, w tym zgodnie

z opisem zawartym w niniejszym formularzu oraz ze wzorem umowy.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

Zamowieme gwarantowafie-

•  dostaw? sprz^tu dostawa macierzy^

• usiugi wdrozeniowe.

Prawo opcji-

•  dostaW? sprzgtu — dostawa dyskow wskazanych w pkt II Oraz III

•  usiugi wdrozeniowe (o tym, czy dyski zostan^ dostarczone oraz wdrozone a takze czy w calosci czy

tylko w cz^sci zdecyduje zamawiaj^cy).

Informacje na temat posiadanej infrastruktuty serwetowej:

Posiadana infrastruktura oparta jest o serwery HP Integrity bl870 i4, HP Integrity bl870 i2, HP bl 460g

Gen8 i nowsze z systemem operacyjnym HP-UX. Ww. systemy pracuj^ w klastrze HP Serviceguard, z

pakietami bazy danych Oracle. Jako oprogramowanie do wykonywania koph bezpieczenstwa stosuje si?

HP Data Protector. Posiadane srodowisko wirtuahzacyjne oparte jest o rozwiqZania firmy VmWare.

Dostarczone macierze musz^ poprawnie wspolpracowac z posiadanym przez Zamawiaj^cego sprz?tem

i oprogramowaniem.

Definicje terminoW:

•  Pojemnosc surowa - suma pojernnosci zainstalowanych w macierzy dyskow

•  Pojemnosc uzytkowa - ilosc przestrzeni wystawionej jako logiczne dyski

I. Macierz dyskowa — Iszt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu macierzy dyskowej:

Lp. Parametr Wymaganie

1. Obudowa

musi miec mozHwosc zainstalowania w poSiadanej przez
Zamawiaj^cego szafie serwerowej rack 19" o glebokosci 100 cm lub
posiadac obudow? w formie szafy rack 19" o gI?bokosci do lOOcm

2. Miejsce na dyski

Macierz musi bye wyposazona w minimum;
- min. 48 slotow na dyski 2,5"
- min. 48 slotow na dyski 3,5"

obsluguj^cych dyski typu SSD, SAS 10k/15k, NL-SAS 7,2k

3. Przestrzeh dyskowa
Musi miec zainstalowane:

a) min. 2,5 TB pojemnosci uzytkowej na dyskach SSD z
wykorzystaniem IlAID-5 oraz przestrzeni (lub dodatkowego
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6.

Wolumeny logiczne

Kontrolery

Forty zewngtx^ne

dysku) typu spare

b) min. 48 TB pojemnosci uzytkowej na dyskach NL-SAS z
wykorzystaniem RAID-6 oraz przetsrzeni (lub dodatkowego
dysku) typu spare, wymaga si? zastosowania dyskow NL-SAS o
pojemnosci nie mniejszej niz 6TB oraz wykorzystania rninimum
10 aktywnych dyskow (nie licz^c dysku typu spare w przypadku

,  gdy zaoferowana macierz uzywa na te potrzeby odr?bnego,
nieaktywnego dysku)

Musi wspierac tworzenie wolumendw logicznych o wielkosci 16 TB
Musi bye wyposazona w min. 2 kontrolery w konfiguracji
symetrycznej

a) rnusi posiadac minimum 8 portow FC
Forty musz^ speiniac nast?puj^ce wymagania:
•  obsliigiwane pr?dkosci — 16Gb/s, 8Gb/s

•  typ zi^cza - LC Duplex
•  dlugosc fali — 850nm (swiatlowod wielomodowy)

Do uzyskania wymaganej liczby portow nie mog^ bye
wykorzystywane dodatkowe przel^ezniki lub koneentratory FC.
Forty FC musz^ zapewniac poprawnq. wspolprae? z posiadanymi
przel^eznikami HF SN6000B 16Gb Fwr Fek+ i HF 8/40 SAN
Switch (Brocade 5100).
Musi posiadac minimum 4 porty Ethernet 10Gb/s na potrzeby
obslugi iSCSI
Forty musz^ speiniac nast?puj^ce wymagania:

•  obslugiwane pr?dkosci — 10 Gb/s, 1Gb/s
• ■ typ zl^cza — SFF+

Do uzyskania wymaganej liczby portow nie mog^ bye
wykorzystywane dodatkowe przei^czniki lub koneentratory sled.

b)

7. Fami?c podrgczna

minimum 64GB przeznaczonej dla danych i informacji kontrolnych.
musi obslugiwac dynamiczny przydzial zasobow dla zapisu i odczytu
nie moze wykorzystywac dodatkowych kart pami?ci Flash i
przestrzeni na dyskach SSD.
Musi miec mozliwosc rozbudowy do 128GB

Wysoka dost?pnosc

KonSguracja macierzy musi zapewniac nieprzerwan^ prac? i dost?p
do wszystkich danych w przypadku awarii pojedynczego elementu
macierzy oraz jego wymiany np.: dysku, wentylatora, kontrolera,
zasilacza, poiki dyskowej.
Musi gwarantowac ochron? danych niezapisanych na dyskach (np.
pami?c kontrolera) w przypadku awarii zasilania poprzeZ
podtrzymanie bateryjne
Aktualizacja mikrokodu macierzy musi bye mozKwa w trybie on-line
tzn. z zachowaniem ci^lego dost?pu do prezentowanych przez
macierz zasobow dyskowych.Wszystkie kluczowe elementy:
kontrolery, pami?c cache maderzy muszq, bye redundantne i zasilane
z dwoch zrodel, w sposob zapewniaj^cy odpornosc na awari?
jednego z nich.

9. Funkcjonalnosd Obsluga wielu sciezek

Musi:

- obslugiwac wiele kanaioW 1/O
- zapewniac automatyczne przel^czanie
kanalu I/O w przypadku awarii sciezki
dost?pu serwerow do macierzy z
utrzymaniem ci^losci dost?pu do danych.
Umozhwiac przel^czanie kanalow I/O
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Replikacja danych

Migracja danych

Migawkowe kopie
danych

oparte o mechanizmy systemow
operacyjnych wspieranych przez macierz.
Obsiugiwac rownowazenie obci^zenia
pomi^dzy kontrolerami macierzy.
Umozhwiac rownomierne roziozenie

obci^zenia pojedynczego LUN'a na
wszystkie interfejsy macierzy.
Jezeh funkcjonalnosc ta jest odrgbnie
licencjonowana w ramach tego zamowienia
jest wymagane dostarczenie niezbgdnych
hcencji dla caiej dostarczanej pojemnosci.

Musi miec mozliwosc zdaln^

synchroniczn% ■

rephkacj? danych Replikacja musi bye
wykonywana na poziomie kontrolerow,
bez uzycia dodatkowych serwerow i bez
obci^zania serwerow korzystaj^cych z
macierzy.
Frmkcjonalnosc musi zapewniac z
poziomu interfejsu administtatora:
•  mozliwosc zawieszeiiia oraz

ponownego uruchomienia przyrostowej
resynchronizacji kopii z orginalem
•  dla okre^onej pary dyskow
logicznych LUN macierzy zmian? rol
orginalu i kopii

Jezeli funkcjonalnosc ta jest odr^bnie
Hcencjonowana w ramach tego zamowienia
nie jest wymagane dostarczenie
niezbgdnych hcencji ^
Musi umozhwiac migracj? danych bez
przerywania dost^pu do nich pomi^dzy
roznymi rodzajami dyskow SSD/SAS/NL-
SAS na poziomie caiych i czgsci
wolumenow logicznych.
Musi miec mozhwosc wykonywanie na
zq^danie migawkowych kopM danych
(snapshot, point-in-time). Wykonanie kopii
nie moze alokowac dodatkowej przestrzeni
dyskowej, do czasu zmiany danych na
dysku zrodlowym lub jego koph.
Musi wspierac wykonanie minimum 32
kopii per wolumen logiczny
Jezeh funkcjonalnosc ta jest odr^bnie
hcencjonowana w ramach tego zamowienia
nie jest wymagane dostarczenie
niezb^dnych hcencji dla calej dostarczanej
pojemnosci.

10. Zarz^dzanie

Musi bye mozhwe zarz^dzanie macierzami z poziomu:

•  interfejsu graficznego

•  konsoh tekstowej
Wymagane funkcje oprogramowania zarz^dzajq,cego:
• monitorowanie stanu macierzy

•  konfigurowanie macierzy
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• monitorowanie wydajnosci macierzy, a w szczegolnosci
takich parametrow jak: Hczba operacji 1/O oraz
przepustowosc dla interfejsow zewngtrznych, wewn^trznych,
grup dyskowych, kontrolerow.

Qprogramowanie zarz^dzaj^ce musi gromadzic i udost^pniac dane
historyczne.

11.
Wspierane, systemy
operacyjne

Musi wspierac posiadane oraz wykorzystywane przez Zamawiaj^cego
systemy operac3^ne HP-UX, Microsoft® Windows® Server 2008
R2/2012 R2/2016, VMware vSphere, Linux,

12. Zasilanie

Macierz ma bye zasilana napi^ciem jednofazowym 230V/50Hz
popfzez dwie lub cztery linie zasilaj^ce.
Macierz ma zapewniac redundancj^ zasdania na poziomie 2N i nalezy

j^, podi^czyc do dwoch roznych obwodow zasilania zakonczonych

wtyczkami 32A (lP+N+Z,6h) pasujq^cymi do posiadanych przez

Zamawiajacego gniazd 32A zgodnych z norm^ lEC 60309.

13. Inne
8 sztuki patchcordow swiatlowodowych LC/LC Duplex 5m do
podl^czenia macierzy

14.
Gwarancja i r^kojmia za
wady

na warunkach opisanych w SIWZ oraz okreslonych w ofercie

II. Dysk NL-SAS - 24szt. - OPCJA
(Zamawiaj^cy zdecyduje czy skorzysta z opcji a takze czy w peJnym zakresie czy tylko w cZ^sci)

Nazwa ptoducenta;

Pojemnosc i nazwa modelu dysku:

Nazwa producenta, nazwa modelu oraz pojemnosc i pozostaJe parametry dysku s^ identyczne

jak dyskow oferowanych w pkt I Macierz dyskowa.

Lp. Parametr Wymaganie

1. Przeznaczenie Dysk NeafLine do macierzy z pkt 1

2.
Pojemnosc
pojedynczego dysku

o pojemnosci zaoferowanej w macierzy z pkt 1

3. Inne parametry
wielkosc - 3,5";
interfejs — zgodny z polka macierzy Z pkt 1;
prgdkosc obrotowa — min. 7,2K

4. Licencje
Jezeli to konieczne nalezy dostarczyc licencje pozwalajq,ce na
wykorzystanie funkcjonalnosci opisanych w pkt 1

5. Gwarancja na warunkach opisanych w SIWZ oraz okre^onych w ofercie

III.DyskSSD -8szt.-OPCJA

(Zamawiaj^cy zdecyduje czy skorzysta z opcji a takze czy w pelnym zakresie cZy tylkb w cz^sci)

Nazwa producenta:

Pojemnosc i nazwa modelu dysku:

Nazwa producenta, nazwa modelu oraz pojemnosc i poZostafe parametry dysku s^ identyczne
jak dyskow oferowanych w pkt I Macierz dyskowa.
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Lp. Parametr Wymaganie

1. Przeznaczenie Dysk SSD do macierzy z pkt 1

2.
Pojemnosc
pojedynczego dysku

o pojemnosci zaoferowanej w macierzy z pkt 1

3. Inne parametry
wielkosc - 2,5";
interfejs - zgodny z polka macierzy z pkt 1;

4. Licencje
Jezeli to konieczne nalezy dostarczyc licencje pozwalaj^ce
na wykorzystanie funkcjonalnosci opisanych w pkt 1

5. Gwarancja na warunkach opisanych w SIWZ oraz okreslonych w ofercie

rV. Usjiugi instalacyjne

Celem uslug instalacjrjnych jest w zakresie zamowienia gwatantowanego:

-instalacja, uruchomienie macierzy i jej konfiguracja,

W zakresie prawa opcji

-instalacja, uruchomienie dyskow obj^tych prawem opcji oraz ich konfiguracja.

1) Instalacja macierzy dyskowej.

Macierz dyskowa^ z pkt 1 ma zostac zainstalowana i skonfigurowana we wskazanym miejscu

w serwerowni w budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

2) Instruktaz

W ramach uslug instalacyjnych Wykonawca bgdzie zobhgoWany do przeprowadzenia instruktazu zakresu

konfiguracji i administracji macierzq, oraz oprogramowania zarz^dzaj^cego. Instruktaz ma bye

przeznaczony dla maksymalnie 4 osob i trwac minimum 6h.

V. Warunki gwarancji (w tym wsparcia setwisowego) oraz r^kojmi za wady dla dostarczonych

macierzy oraz dyskow dostarczonych w ramach opcji

Wykonawca udziela na przedmiot zamowienia gwarancji oraz r^kojmi za wady przedrniotu zamowienia na
zasadach opisanych we wzorze umowy oraz o diugosci podanej w ofercie. Bieg okresu gwarancji oraz
rgkojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokoiu wdrozeriia. W ramach udzielonej gwarancji
Wykonawca winien zapewnic wsparcie serwisowe.

Wszystkie dostarczone w ramach niniejszego zamowienia elementy (zarowno zamowienia
gwarantowanego jaki prawa opcji) musz^byc obj^te wsparciem serwisowym na ponizszych zasadach:
1) Wsparcie serwisowe swiadczone b^dzie w miejscu instalacji elementow rozbudowy infrastruktury

serwerowej przez okres obowi^zywania gwarancji i r^kojmi

2) Wsparcie serwisowe obejmuje:

•  Sprz^t

•  Oprogramowanie wbudowane_(firmware i sterowniki) i zarz^dzaj%ce zainstaloWane na
sprz^cie lub niezb^dne do jego poprawnego fhnkcjonowania zgodnie z opisem.

3) Obsluga zgloszen w j^zyku polskim.

4) Okno czasowe zglaszania incydentow dotycz^cych sprz^tu i oprogramowania: zgodnie Z tresciq^
formularza oferty.

5) Czas reakcji na incydenty dotycz^ce sprz^tu i oprogramowania: zgodnie z tresci^ formularza
oferty (zgiaszanie za posrednictwem poczty elektronicznej b^dz wskazanej przez Wykonawc?
strony intemetowej).

6) Czas naprawy sprz^tu i oprogramowania liczony od chwih przyst^pienia (zareagowania przez
Wykonawc?): Zgodnie z tresci^ formularza oferty.
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7) Wykonawca ma obowi^zek podejmowania niezwlocznych dzialan zmietzaj^cych
do rozwi^zywania problemow wspoipracy dostarczonych elementow rozbudowy infrasttuktury
serwerowej z pozostalymi elementami srodowiska informatycznego Zamawiaj^cego.

8) Jezeli naprawa (w tym usuni^cie awarii) sprzgtu wymaga wymiany nosnika danych (dysk twardy),
Zamawiaj^cy wymaga pozostawienia uszkodzonego nosnika u Zamawiaj^cego.

9) Dost^p do poprawek i nowych wersji oprogramowania objetych zamdwieniem, oraz prawo do ich
instalacji i uzytkowania ptzez Zamawiajacego.

10) Dost^p wyznaczonych osob Zamawiajacego do baz wiedzy, zarowno producenta sprzetu,
jak i oprogramowania.

Tresc nrniejszego formularza bgdzie podstawq. do sporz^dzenia zai^cznika nr 1 do nmowy.

Imi^ j nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis
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Oswiadczenie o przynaleznosd albo braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

Jako uczestnik post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 211^^1112017,
oswiadczam, ze:

nie nalez§*

* niepotrzebne skreslic

nalezq*

do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumeritow (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), z innym wykOnawcq tub
wykonawcami, ktorzyzlozyli oferty w niniejszym postqpowaniu. **

**W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze zto^c wraz
z oswiadczeniem dokumenty tub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykOnawcq
nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia.

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

konkurencji i konsumentdw nalezy rozumiec wszystkich przedsiqbiorcow, ktorzy sq kontrolowani
w sposob bezposredni tub posredni przez jednego przedsiqbiorcq, w tym rdwniez tego

przedsiqbiorcq.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

z innym Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w niniejszym postqpowaniu.

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

zamieszczenla na stronle internetowej fwww.nfz-katowice.pl1 informaCji, o ktorej mowa

w art. 86 ust.5 pzp bez wezwania [art. 24 ust.ll pzp].

Imiq i nazwisko upetiiomocnionego przedstawiciela Wykonawicy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 21/pn/2017 formularz wykaz dostaw

WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

Wypetniajqc niniejszy formularz nalezy uwzglodnic zasady opisane w 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
- nalezy podac

stosownq informacjq

1

2
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Wraz z ninieift^.ym fortnularzem Wykonawca sMada dowody. o ktorych mowa w SIWZ. Formularz wraz z dowodami

sktadany jest na wezwanie ZBtnawiaiqcego w terminie i na zasadach opisatiych w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

pod pis



Nr zamowienia: 21/pn/2017
wzof uinowy

UMOWA NR

zawarta w dniu w Katowicaeh pomi^dzy;
Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim,
reprezetitowanym parzez:

Jerzego Szafranowicza - Dyrektora SOW NFZ,

w imieniu ktorego dziaia pelnbrtiocnik

na podstawie peinomocnictwa nr ... z dnia .. ktorego kopia stanowi zal^czriik nr 3 do Umowy",
zwanym dalej j^Zamawiajqicym"

a

, wpisanym do , w imieniu ktoregO dziaia:
—  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^pujq^cej :

[s^pisj kursjwci stanowici komeritar^ luh wska^ujci na koniecs^osc dostosowania tresci jednostki redak^jnej do tresci
oferty],

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa infrastruktury do skladowania danych Sl^skiego

Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z opisetn przedmiotu umowy

zawartym w zal^czniku nr 1 do umowy.

(Uwaga: s^tcics^ik nr 1 ̂ staiiie pr^gotowanj rv oparciu o formulary apisprvtedmiotu ̂ amowienia).

Wykonawca zobowi^Zuje si^ dostarczyc wyl^cznie sprz^t fabrycznie nowy oraz pochodz^cy

z biez^cej produkcji, tj. wyprodukowany nie wczesniej niz w 2017 roku.

W deEmcji sprzgtu fabrycznie nowego nie miesci si? sprz?t ponownie wprowadzony na rynek przez

producenta sprz?tu po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. „refurbished"). Takiego

sprz?tu umowa nie dopuszcza.

Wykonawca zobowi^uje si? dostarczyc sprz?t wyprodukowany zgodnie Z obowi^zuj^cymi

przepisami prawa oraz normami, w pelni wartosciowy i nadaj^cy si? do uzywania zgodnie z jego

przeznaczeniem oraz pOsiadaj^Cy deklaracje zgodnosci CE.

Wykonawca zobowi^Zuje si? dostarczyc przedmiot zamowienia, ktory pochodzi z legakiego zrodla,

zostanie zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta, a w zakresie sprz?towym b?dzie

obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ) zawartych w cenie

i swiadczonych przez siec serwisowq, producenta.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia. Zamawiaj^cemu dost?p do wszelkich poprawek

i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez producenta sprz?tu, w tym prawo do

ich pobrania bezposrednio ze strony producenta b^dz w inny sposob udost?pniony przez

Wykonawc?, zainstalowania i uzytkowania, bez namszania praw innych osob lub podmiotow. Pod

poj?ciem „oprogramoWanie" nalezy rozumiec wszeUde oprogramowanie wbudowane w sprz?t, w tym

oprogramowanie zarz^dzaj^ce.

Pod poj?ciem „producent" nalezy rozumiec rowniez przedstawiciela producenta.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

Wykonawca zobowi^zuje si? na prosb? ktbrejkol-wiek z osob wskaZanych w §4 ust.l lub ust2 umowy

niezwiocznie przediozyc Zamawiaj^ceinu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji Zgodnosci

CE.

Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze

ewentualne nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedraiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4

ust.l b^dz ust.2 umowy.

Licencje, w tym licencje na oprogramOwanie Zostaj^ udzielone na czas nieokre£ony. Wykonawca

oswiadcza, iz posiada prawo do ich dystrybuowania i sprZedazy, nie naruszaj^c praw innych osob lub

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

osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^

i ftnansow%

Licencje dostarczone w ramach niniejszej umoyry uprawniaj^ Zamawiaj^cego do uzytkowania

dostarczonych wersji oprogramowania (wraz z wszelkimi akmalizacjami, zmianami i modyfikacjami)

zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym zakresie ich funkcjonalnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze prace zwi^zane z instruktazem oraz wdrozeniem opisanym w zal^czniku

nr 1 do umowy przeprowadzi osoba posiadaj^ca odpowiedni^ wiedz? i doswiadczenie w zakresie

koniecznych do wykonania czynnOsci oraz posiadaj^ca wymagane przez producenta do wykonania

tych prac certyfikaty.

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

wynagrodzenie calkowite okre^one w §3 ust.l umowy.

ust.9i ust.lO -jezeli dotyczy Wykonawcy

Wykonawca powieiya podwykonawy!podnykonawcom, cr^sc ̂ mdwienia wska^nci w oferde Wykonawy t^ospnej

w c^amowieniu nr 21 Ipnl2017, jt. j t^amowienie ^stanie c(realic^wane uds^aiu

podwykonawcow — t^pis stosownie do tresd ofertf.

10. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, wprowadzic

podwykonawc? b^dz zrezygnowac z podwykonawcy. Zmiana, wprowadzenie nowego

podwykonawcy b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy. Jezeli

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca

powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow

udzialu w post?powaniu, wykonawca jest obowi^zany wykazac zamawiaj^cemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie

8.

9.

zamowiema.

§2

Termin i miejsce realizacji umowy

1.

2.

Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc i wdrozyc przedmiot obj?ty zamowieniem gwatantowanym

w ci^gu 45 dni hcz^c od dnia zawarcia umowy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Wykonawca zobowi^zuje si?

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

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

o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ciqgu 3 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy.

Jh UM-' I
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Informacja zostanie ptzekazana Wykonawcy na pismie. W przypadku skorzystania Z prawa opcji,
Zamawiaj^qr wskaze, ktore z elementow opcji oraz w jakiej liczbie, konkretnie zamawia. Zatna-v^aj^cy
zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji w dwoch cZgsciach w ci^gu ww. 3 naiesi?cy licz^c od dnia

zawarcia niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si^ dostarczyc przedmiot umowy, tj. zarowno zamowienie gwarantowane,

jak i objete prawem opcji, wlasnym transportem, na wiasny koszt i ryzyko do miejsca znajdujq;cego

si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce dostawy).

4. Dostawa przedmiotu zamdwienia zostanie potwierdzona protakotem dostawy, ktqry winien zawierac

nast?puj^ce dane: nazwa i adres Wykonawcy (sprzedawcy), numer niniejszej umowy, rodzaj i ilosc

dostarczonego przedttiiotu umowy (wraz z numerami seiyjnynii w zakresie sprzqtowyni), ceny

jednostkowe oraz termin dostawy.

5. NiebeZpieczenstwo utraty lub usZkodzenia dostarczanych elementow przechodzi na Zamawiaj^cego

z chwd^ podpisania protokolu dostawy.

6. W przypadku realizowania umowy przez Wykonawc? dostawami cZ?sciowymij na co Zamawiaj^cy

wyraza zgod?, dokumentami pofwierdzaj^cymi poszczegolne dostawy cz?sciowe b?d^ protokoly

dostawy cz?sciowej. Protokoly te winny zawierac dane okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. O terminie konkretnej dostawy Wykonawca zoboWi^zuje si? poinformowac Zamawiaj^cego

z CO najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, pod numer telefonu lub na adres e-mail wskazany W §4

ust.2 umowy.

8. Nie pozniej niz w terminie wskazanym w ust.l w zakresie zamdwienia gwarantowanego oraz

w terminie wskazanym w ust.2 w zakresie prawa opcji Wykonawca dokona wdrozenia, co Zostanie

potwierdzone odpowiednim prrotokolem wdro^nia (dotyc^^tym s^mdwienia ^arantowanego albo opcji).

Zamawiaj^cy podpisuj^c protokdl wdrozenia dot. zamdwienia gwarantowanego potwierdzi nalezyte

wykonanie umowy, w szczegdlnosci dokona odbioru jakosciowego sprz?tu, potwierdzaj^c parametry

odebranego sprz?tu (zgodnosc z opisem przedmiotu umowy) i jego prawidloWe dzialanie.

Jednym z warunkdw dokonania odbioru wdrozenia jest przekaZanie przez Wykonawc?

Zamawiaj^cemu dokumentdw gwarancyjnych wystawionych przez producenta danego sprz?tu dbo

przez Wykonawc?.

9. Podpisanie protokoiu wdrozenia bez uwag zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem nalezytego

wykonania calej umowy w zakresie zamdwienia gwarantowanego i b?dzie podstaw^ ZWrofu do 70%

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w sytuacji zgodnOsci reaHzacji zamdwienia

gwarantowanego z umow^^ w szczegdlnosci w zakresie ilosci, jakosci odebranego sprz?tu,

terminowosci dostawy oraz pozostalych wymogdw umowy.

10. Jezeli podczas odbioru wdrozenia okaze si?, ze dostarczony przez Wykonawc? sprz?t nie spelnia

wymagan okreslonych w umowie, Wykonawca zobowi^zany b?dzie do wyrniany sprz?tu

niespelniaj^cego ktdregokolwiek z wymagan umowy na sprz?t spelniaj^cy wszystkie wymagania.

W takim przypadku wymiana sprz?tu winna nast^pic w ci^gu 7 dni Ucz^c od dnia zawiadomienia

Wykonawcy przez Zamawiaj^cego. Zawiadomienie moze nast^ic pisemnie, faksem lub na adres

e-mail Wykonawcy podany w § 4 ust. 3 umowy.

11. NiebeZpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczanego sprz?tu przechodzi

na Zamawiaj^cego z chwilq, podpisania protokolu dostawy (lub protokolu dostawy cz?sciowej).

12. Obowi^zek sporz^dzenia protokoldw, o ktdrych mowa w niniejszej umowie, spoczywa

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

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

Wynagrodzenie calkowite umowy i sposob zaplaty

1. Z tytniu niniejszej umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite za wykonanie

zamowienia gwarantowanego w wysokosci: zl brutto (siownie: ziotych

brutto), w tym wynagrodzenie za wykonanie zamowienia gwarantowanego netto: zi,

zgodnie z ponizsz^ kalkulacj^:

Lp. Przedmiot (element)
kalkulacji

Cena

jednostkowa
netto

w zlotycli

Ilosc

sztuk

Wartosc netto

w zlotycli
Wartosc 23%

podatku VAT w
zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1 Macietz dyskbwa 1

W tvm:

a Dysk NL-SAS

b Dysk SSD

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

zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za konkretnie zamowione elementy objgte prawem opcji wediug

cen jednostkowych podanych w ponizszej kalkulacji cenowej. Podane ilosci sztuk dia poszczegolnych

elementow prawa opcji nie mog^, zostac przekroczone.

Lp. Przedmiot kalkulacji* Cena jednostkowa
netto w ztotych

Ilosc

sztuk

Wartosc netto

w zlotych
Wartosc 23%

podatku VAT w
ztotych

Wartosc brutto

w zlotych

2 Dysk NL-SAS — opcja
Dysk tego samego pfodmenta ora^
0 ideitycyirych parametrach, co dysk oferowany
w ramach po^ 1a — Mader^ dyskowa.

24

3 Dysk SSD -opcja
Dysk tego samego producenta ora^
0 iden^cspiych parametrach, co dysk oferowany
w ramachpo^. lb-Madety dyskowa.

8

3. Ceny podane w tabelach w ust.l oraz 2 zawierajq, odpowiednio wszelkie koszty, Oplaty, podatki

i naleznosci zwi^zane z realizacj^ danego przedmiotu (elementu) obj^tego odpowiednio: zamowieniem

gwarantowanym albo prawem opcji, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i rozladunku,
ubezpieczenia przedmiotu umowy objgtego prawem opcji, a takze koszty zwi^zane z realizacj^

zobowi^zan z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady.

Wprzypadku. Pth obowiayek podatkom svodnie 7_pr7episami o podatku od towaww i ustm bedne spocTywal na
Zamawiaiaiym w ust.3 in fine po pr^ecink.u dopisuje sie: „za wyj^tkiem podatku od towarow i usiug (VAT^".
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4. Zaplata calego wynagrodzenia za czgsc gwarantowanq, (ustl) nast^i jednorazowo w fotmie polecenia
przelewu w terminie do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego ptzez
Wykonawc? prawidiowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokolu wdro^nia, na tachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

5. Zapiata wynagrodzenia za opcje (ust.2) nast^i w formic polecenia przelewu w terminie do 30 dni
licz^c od dma dostarczenia do siedziby Zamawiaj2(,cego przez Wykonawc? prawidiowo wystawionej
faktury VAT, na podstawie protokolu wdroipnia opcji potwierdzaj^cego realizacj? prawa opcji (przy
uwzgl^dmeniu §2 ust.2 zd.4 umowy), na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.
Zamawiaj^cy dopuszcza platnosci cz^sciowe na podstawie da.ne.goprotokolu wdro^nia opgi.

6. Jezeli zakonczenie realizacji umowy przez Wykonawcy do dnia 18.01.2018 r. nie nastj^pi, Zamawiaj^cy
b^dzie miai prawo do rozwiqzania umowy albo odst^ienia od umowy oraz w zakresie uregulowanym
w § 6a umowy naliczenia Wykonawcy kary w wysokosci okre^onej w §6 ust. 1 pkt 1 umowy.

7. W przypadku odst^ienia od umowy, Wykonawcy nie przysiuguj^ z tego tytulu zadne roszczenia
w stosunku do Zamawiaj^cego.

8. Na fakturach VAT Wykonawca winien umiescic nast?puj£i,ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz
Zdrowia z siedziby w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^

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

13, 40-844 Katowice.

9. Wartosc brutto faktury VAT wystawionej na podstawie nimejszej umowy za zamowienie
gwarantowane nie moze przekroczyc kwoty wynagrodzenia calkowitego brutto, o ktorym mowa
w ust. 1 nimejszego paragrafu.

10. Wartosc faktury VAT b^dz faktur VAT wystawionych na podstawie ust.5 niniejszego paragrafu, nie
moze opierac si? na cenach jednostkowych innych niz podane w § 3 ustl oraz nie moze przekroczyc
sumy wynagrodzenia brutto za wszystkie opcje, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

11. Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostarczenia faktury VAT w terminie zgodnym
z obowi^zuj^cymi przepisami, nie pozniej jednak niz w dniu 24.01.2018 r. W przypadku wystawienia
i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po tym termime, Zamawiaj^cy b?dzie uprawniony
do odst^ienia od umowy z zachowaniem zasad okreslonych w §6a umowy oraz do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w ustl
niniejszego paragrafu.

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

13. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone

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

wezwania do zaplaty.

14. Przeniesienie wderzytelnosci wynikaj^cych z nimejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^

wymaga pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody Zamawiaj^cego.

15. 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

calkowdte netto umowy, w tym takze wartosci netto podane w § 3, zostanie obnizone w taki sposob,

aby po dokczeniu aktuakue obowd^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite brutto

umowy nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 21/pn/2017, tj.

2:1 brutto. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego
netto umowy, w tym takze do wartosci netto podanych w umowie, zostanie doUczony podatek VAT

w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszeUdmi jej
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konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu

do umowy. Powyzsza regulacja dotyczy zamowienia gwarantowanego oraz prawa opcji.

§4

1. Osob^, zobowi^zan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^
rdniejszej umowy w zakresie fotmalnym, jest: , tel , adres e-mail:

2. Osobami zobowi^zanymi i uprawnionymi ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^

niniejszej umowy w zakresie meiytorycznym oraz upowaznionymi do podpisania protokoiow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, s^: , tel , adres e-mail: lub , tel.

,  adres e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dziaianie jednej z ww.

wymienionych osob.

3. Osob^. upowaznionq, ze strony Wykonawcy do podpisywatiia protokoiow, o ktorych mowa

w niniejszej umowie oraz zobowi^zan^, do nadzorowania reaUzacji umowy (tZw. Opiekun umowy) jest

, tel , tel. kom , adres e-mail:

4. Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosci b?dzie wymagala

jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresci

oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowiq^zuje zmiana.

§5

Watunki gwarancjiYw tym wsparcia sefwisowego^ i r^kojmi za wady

1. Wykonawca udziela gwarancji, w tym wsparcia serwisowego oraz r^kojmi za wady przedmiotu

umowy na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz w zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg

okresu gwarancji i r^kojmi Za wady liczony jest od dnia podpisania danegoprotokolu wdfo^enia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przedmiot umowy. Konsekwencje wad czy bl^dow

w fankcjonowaniu dostarczonego sprz^tu, w tym rowniez finansowe, nie rnog^ obci^zac

Zamawiaj^cego.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego usuni?cia wad fizycznych przedmiotu umowy

(naprawa), jezeli wady ujawni^ si? w okresie gwarancji lub do bezplatnego dostarczenia przedmiotu

wolnego od wad (wymiana).

4. Zamawiajq,cemu przysluguje z^danie dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli

w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie jego napra^wy, a przedmiot umowy jest nadal

wadUwy. .

Wykonawca moze dokonac dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli usuni?cie

wady wi^zaloby si? z nadmiernym utrudnieniem dla Wykonawcy albo byloby nieuzasadnione

ekonomicznie. Jezeli nie jest mozhwe dostarczenie (wymiana) przedmiotu wolnego od wad

o parametrach identycznych jak opisano w zal^czniku nr 1 do umowy, Wykonawca moze dostarczyc

przedmiot o parametrach lepszych. Ocena czy parametry proponowanego przedmiotu s^ lepsze

nalezy do Zamawiaj^cego.

5. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okohcznosci uzasadniaj^cej z^danie wymiany, opisanej

w ust. 4, Wykonawca zobowi^zuje si? do wymiany przedmiotu na wolny od wad niezwlocznie,

w terminie kazdorazowo ustalanym przez Zamawiaj^cego i Wykonawc? w drodze korespondencji

e-mail, faksem b^dz pisemnie.

6. Warunki dotycz^,ce naprawy sprz?tu lub oprogramowania b?d^ kazdorazowo uzgadniane prZez

, Wykonawc? z Zamawiaj^cym.
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7. W przypadku zgioszenia przez Zamawiaj^cego jakichkolwiek nieptawidiowosci w zakresie

funkcjonowania przedmiofu umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? do wypeinienia zobowi^zan

okreslonych w zai^czniku nr 1 do umowy.

8. Wszelkie zgioszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego, w tym z tyiuiu wsparcia

serwisowego b^dz z tytulu r^kojmi za wady wynikajq,ce z niniejszej umowy mog^ bye skutecznie
przekazane przez Zamawiaj^cego za posrednictwem pOczty elektronicznej na adres e-mail:

, b^dz za posrednictwem formularza na stronie internetowej, bq,dz w innej

uzgodnionej przez Strony formie. Fakt otrzymania zgioszenia Wykonawca obowi^zany jest

natychmiast potwierdzic za posrednictwem telefonu na numer Zamawiaj^cego: b^dz

faksu na numer Zamawiaj^cego: b^dz poczty elektronicznej na adres e-mail

Zamawiaj^cego: b^dz na stronie internetowej. O kazdej zmianie danych

teleadresowych Strony zobowi^zuj^ si? informowac na pismie.

9. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiom umowy nie mog% bye

sprzeczne z warunkami gwarancji wyrdkaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej

sytuacji, Strony zwi^zane s^ postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca przekaze

Zamawiajq^cemu wszelkie dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu podpisaniaprotokolu wdroi(enia.

10. WszeUde koszty zwi^zane z -^mian^ lub naprawq, przedmiotu umowy, w szczegolnosci koszty

robocizny, transportu, cz?sci, reinstalacji, instalacji, wdrozenia ponosi Wykonawca.

§6

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zapiaci Zamawiaj^cemu kary

umowne:

1) w wysokosci 10% wynagrodzenia okre^onego w §3 ust.l umowy, w przypadku odst^ienia

od umowy przez Zamawiaj^cego z ktorejkolwiek z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy,

o ktorych mowa w § 6a ust.l pkt 1 lit. a oraz Ht. b, b^dz w przypadku rozwi^zania umo^ prZez

Zamawiaj^cego z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w §8 ust.l umowy

albo z przyczyn wskazanych w § 6a ust. 1 pkt 2 ht. a lub b. Zamawiaj^cy nie nahcza kary umownej

w przypadku, gdy okohcznosci uzasadniaj^ce odst^ienie lub roz-wh^zanie umowy wyst^piiy

wskutek okohcznosci sily wyzszej;

2) w wysokosci okreslonej w §6a ust.6 umowy w przypadku rozwi^zania umowy z ktorejkolwiek

z przyczyn, o ktdrych mowa w §6a ust.l pkt 2 umowy;

3) w wysokosci 400,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ustl

umowy. W przypadku, gdy dostawa nie zostanie zrealizowana do 18.01.2018 r. Zamawiaj^cy

ma prawo odst^ic od umowy na zasadach okreslonych w § 3 ust.6 i nn. oraz dodatkowo nahczyc

kar? umownq, w wysokosci okreslonej w pkt 1;

4) w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny

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

5) w Wysokosci 50,00 zl za kazd^ rozpocz?t^ godzin? w przypadku braku mbzhwosci dokonania

zgioszenia w f(adeklarowanjm oknie ct^asowym, o ktorym mowa w zal^czrhku nr 1 do umo'Wy*;

*[n' pfiypadku iyioferomnia moi^luposd :(gtos^,n 11 j5 kara umomta b^dsie nalic^na kapdci ro^oci^tq,
godsin^ roboczq, co spstanie uw:!^kdnione w treki pkt 5],

6) w wysokosci 50,00 zl za kazdst rozpocz?t^ god^n^ ophznienia w stosunku do czasu reakcji,

o ktorym mowa w zal^czniku nr 1 do umowy**;

**[w pr^Qpadku ̂ aofemmnia moipimsd :(glost(en 11 j5 kara mnowna b^d^k nalic;{ana sp kaiplci rospoct^dd.

godzjni roboczq opodpiienia, co c^ostank mvi^kdnione w treki pkt 6],

iMMd-
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7) w wysokosci 200,00 zi za kazde tozpocz^te 24 godziny opoznienia w stosunku do czasu naprawy,
o ktorym mowa zal^czniku nr 1 do umowy***,

[tt> pi\^padku piofirovjania moi^iwosci ̂ lost^en 11 /5 kara imiowna b^d'^^e nalicpina tpi kaipj rotpoap^i
d-pen roboczy opoznienia, co pistanie Hw^^kdnipne n> tmdpkt 7],

8) w wysokosci 50,00 zi za kazdy dzien opoznienia w dostarczeniu Zamawiaj^cemu dokumentu

gwarancyjnego wystawionego przez producenta, o ktorym mowa w § 2 ustS.****

****[iv pip)padku spoferoivania mopluvosci :•(gios^en 11/5 kara umonma b^d^ie nalictpna pi kai(dy dpen
rohoczy opoznienia, co pstanie unipliidniom va trescipkt 8]

2. Sankcja w postaci kary umownej, o ktorej mowa w ust 1 pkt od 2 do 8, zostaje wyi^czona:
a) w sytuacjach spowodowanych okolicznosciami lez£),cymi po stronie Zamawiaj^cego, a takze
b) w przypadkach zaistnienia okolicznosci sily wyzszej.

3. Wyi^czenie sankcji w postaci kary umownej nast^puje w przypadku wyst^ienia okolicznosci sily
wyzszej w rozumieniu przyjgtym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc

jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna,
katastrofalne dzialania przyrody czy zamieszki uUczne, o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest nieZwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umownq, w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania
wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic
nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^
ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

5. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego dp wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§6a

1. Z uwagi na okokcznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku

2017, Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w realizacji umowy w stosunku do terminu,

o ktorym mowa w §2 ust.l umowy przekraczaj^cego datp 18.01.2018 r., Zamawiaj^cy b?dzie mogl

skorzystac z prawa do:

1) odstapienia od umowy:

a) w sytuacji, gdy w terminie do dnia 18.01.2018 r. Wykonawca nie dostarczy zadnego sprzptu;

b) w sytuacji, gdy mimo dostarczenia calego sprzptu, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal wdrozenia,

Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zarnawiaj^cemu w terminie do dnia 24.01.2018 r. wymaganej

faktury VAT.

2) rozwiazania umowy pod warunkiem, ze nie zachodzi jednoczesnie przeslanka odstapienia

od umowy, o ktorej mowa w ustl pkt 1 lit.a lub Ut.b:

a) w przypadku, gdy w terminie do dnia ,18.01.2018 r. Wykonawca nie wykonal calego przedmiotu

zamowienia;

b) w sytuacji, gdy w stosunku. do czpsci dostarczonego sprzgtu, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal

wdrozenia, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu w terminie do dnia 24.01.2018 r.

dan ej faktury VAT;
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2. Odst^-pienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, witino nast^ic poptzez pisemne

oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazanieiii na okolicznosci stanowi^ce podstaw^ odst^ienia

od umowy. Odst^ienie od umowy winno nast^ic w terminie do 7 dni Ucz^c od dnia powzi^cia

wiadomosci o przyczynie odst^pienia poprzez pisemne oswiadczenie ziozone Wykonawcy.

W przypadku odst^pienia od umowy Wykonawcy nie przysiuguj^ z tego tytaiu zadne roszczenia

w stosunku do ZamaWiaj^,cego.

3. Rozwi^zanie umowy 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 nafychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

4. W przypadku rozwi^zania umoWy Wykonawca otrzyma Wynagrbdzenie jedynie za sprz^t faktycznie

dostarczony Zamawiaj^cemu do dnia 18.01.2018 r., co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal wdrozenia,

a faktura VAT za ten sprzgt zostala wystawiona i dostarczona Zamawiajjtcemu do uplyWu terminu,

o ktorym mowa w §3 ust.ll umowy (tj. do dnia 24.01.2018 r.).

5. W przypadku odst^pienia od umowy Zamawiajq^cemu przysluguje uprawnienie do nakczenia

Wykonawcy kary umownej (niezaleznie od innych kar umownych) w wysokosci 10% WyUagrodzenia,

o ktorym moWa w §3 ust.l umowy, z zastrzezeniem §6 ust.3 umowy.

6. W przypadlcu rozwiqzania umowy Zamawiajqcemu przysluguje odpowiednio uprawnienie do

nakczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10%

wartosci brutto sprz^tu niedostarczonego w terminie do dnia 18.01.2018 r. bqdz uprawnietiie

do nakczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10%

wartosci brutto, na jakq miala opiewac niewystawiona lub niedostarczona faktura VAT,

z zastrzezeniem §6 ust.3 umowy.

§7

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl

(slownie: zlotych), co stanowi 10% ceny oferty brutto (tj. ceny za zamowienie

gwarantowane). Zabezpieczenie Zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie reakzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq

lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh pubkcznych. Zmiana

formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciqglosci zabezpieczenia i bez

zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca

obowiqzany jest poinformowac Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy

zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. W okresach przysluguj^cych Zamawiajqcemu na zwrot zabezpieczenia (odpowiednio 70 % i 30%),

Zamawiajqcy nie moze zostac pozbawiony mozkwosci wystqpienia z roszczeuiem z tytulu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezek zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wystqpilo

w okresie waznosci zabezpieczenia (jezek zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu -

w okresie waznosci dokumentu).

4. Zwrot i rozkczenie zabezpieczenia dokonane zostanq zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowieh

pubkcznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie do 30 dni

kczq^c od dnia nalezytego wykonania zamowienia gwarantowanego, tj. od dnia podpisania

potwierdzajqcego nalezyte wykonanie umowy w zakresie zamowienia gwarantowanego protokoiu

wdro^nia. Pozostale do 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rQkojmi za wady uwzgl^dniajqcego
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towniez uplyw r^kojmi za wady przedmiotu umowy obj^tego ptawem opcji (jezeli Zamawiaj^cy
skorzysta z prawa opcji).

§8

1. Osoby po stronie Wykonawcy nadzorujq,ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do sprz^tu
Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacj^. niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zan
z tytuiu gwarancji i r^kojmi za wady, zobowiqzane do zachowania w tajemnicy wsZelkich infotmacji

oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, haiidlowych, prawnych
i organizacyjnych, danych osobo'wych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji
umowy niezaleznie od form przekazama tych informacji oraz ich zrodia. Wykonawca odpowiada

za dochowanie tajemnicy rowriiez przez osoby i podmioty, ktorymi posiuguje sig wykomij^c obowiqzki

wynikaj^ce z nimejszej umowy. Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa

na Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnicy uprawnia Zamawiaj^cego

do rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad okreslonych w §6a ust.3 - ust.4 umowy oraz do naliczenia

Wykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w §6 ust 1 pkt 1 umowy, a takze do powiadomienia

stosownych organow.

2. Osoby wskazane w ust.l himejszego paragTafu zobowi^zane s^ zlozyc na r?ce Peliiomocnika ds. Ochrony

Informacji Niejawnych Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego FundusZu Zdrowia —

,  tel we wczesniej uzgodnionym z nim terminie, oswiadczenie

o tresci stanowi^cej zai^cznik nr 2 do umowy.

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

jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w ustawie,

uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodia.

§9

1. Zamawiaj^cy dopuszcza mozhwosc dostarczenia przez Wykonawcy, na jego pisernny wniosek i za zgod^
Zamawiaj^cego, innego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model wskazany przez Wykonawcy
w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 21/pn/2017, pod warunkiem i^cznego spelnienia ponizszych
przesianek:

a) zamawiaj^cy wyrazi na to pisemn^ zgod?,
b) inny model sprz^m tego samego producenta bgdzie spelnial wymogi opisane w zamowieniu

nr 21/pn/2017 dla danego pakietu, tj. nie b^dzie gorszy od modelu wskazanego w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 21 /pn/2017 na dany pakiet;

c) inny model sprz?tu nie spowoduje podwyzszenia wynagrodzenia (wynagrodzenie moze jednak
zostac obnizone);

d) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela
producenta) sprzgtu potwierdzaj^ce, iz model sprzgtu wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 21/pn/2G17 nie jest mozhwy do dostarczenia przez Wykonawcy.

2. Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga sporzq,dzenia pisemnego aneksu do umowy
poprzedzonego pisemn^, zgod^ Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu wykonania
umowy. Jezeli zmiana modelu sprZ^tu bgdzie oznaczala obnizenie wynagrodzenia, niniejsze zostanie
objyte tresciq, aneksu do umOwy.

10
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§10

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia Zamowienia publicznego w trybie pfzetargu

nieogtanicZonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majq. zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowa bgdzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozon^ w zamowieniu nr 21 /pn/2017.

4. Ewentualne spory powstaie na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygnigciu s^du

wiasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(Katowice).

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

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplatz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WKONAWCA

Zal^cznik nr 1 zostanie sporz^dzony w oparciu o formularz opis przedmiotu zamowienia oraz formularz oferty
(dhigosc gwarancji, zgloszenia serwisowe i naprawy, oferowane parametry techniczne, oferowane mozliwosci
rozbudowy)

RATMA PEAV/NY

Wzor zal^cznika nr 2 zal^czono do wzom umowy

-Xrtosz Kan/a
Zal^cznik nr 3 - kopia pelnomocnictwa - zostanie przygotowany

KIEROWNIK .t --'-.uvwan,, A
Dzia^ Invyestycji i Zam6wien Publicznych Sl^skieeo nXT • , Ekonomi,

Sl^skicgo Oddziahi Wojewodzkiego Narodoiveco
'Hrm.,;, "SO i-unduszu Zdro^a .v. «

-  '^'^*8ilC4egowatefQ

1  'C — — " "YJwrrwuiiJMWgV

Narodowego Funduszu Zdrowia w KatowrSabR

W zastQpstwie Naczeln

Tnmnsz eczkowski

ika Wydziatu Ksiecowiwc,
_ Gibwnego Ksii^owego
lego Oddzialu Wojewodzkiego
rego Funduszu Zdrowia w fCatowicach

KIEROWNIK

uszynska



Nr zamowienia: 21/pn/2017 zatqcznik nr 2 do wzoru umowy - wzor oswiadcZenia

(imi? i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsamosci)

OSWIADGZENIE

Oswiadczam, ze znana jest mi definicja danych osobowych w rozumiehlu art. 6 uStawy
z dnia 29 wrzesnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z pozn. zm.) w mysl, ktorej za dane uwaza si^ wszelkie informacje dotyczqce
zldentyfikowanej tub mozllwej do zldentyfikowania osoby fizycznej.

Zobowiqzuj^ si^:

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

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

3) nie wykorzystywac ani nie udost^pniac nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych
ceiow niz stuzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtocznego zniszczenia, w sposob uniemozliwiaj^cy zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub bt^dnych dokumentow;

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

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

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

Wvkonano w 2 iednobrzmiacvch eazemplarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscovvosc, data czytelny podpis

ZAMAWIAJ^CY WYKONAWCA



Nr zamowienia: 21/pn/2017 wzor informacji, o ktorej mowa w art. ̂ 1 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

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

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

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

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru, 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, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.Sa pzp, Jezeii zfozono ofertp, ktorej wybor prowadzifby do powstania
u zamawiajpcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiajqcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c ofertp,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajgcego
obowi^zku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktoiych dostawa iub
swiadczenie bQdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siQ, iz obowi^zek doiiczania wartosci podatku VAT ptaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ci^zy na Zamawiajpcym w prZypadku, np.:
- wewngtrzwspdinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaipczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objpte
mechanizmem odwroconego obcipzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfondw oraz
komputerdw przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urzpdzenia wystqpujgce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towardw, z ktdrymi wi^ze si^ anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiajqcegoprzypordwnywaniu cen ofertowychpodatku VAT.

Imi^ 1 nazwlsko upetnomocnionego przedstawiclela Wykonawcy:

Data


