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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA Pl^ELACZNIKOW SIECIOWYCH

'n
zatacznikami do ninieiszei SIWZ sa:

1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamowienia

3. wzor informacji, 0 ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

4. wzonpswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

5. wzor oswiadczenia- grupa kapitaiowa

6'. wzor umowy wraz z zat^cznikami:

- zal^eznik nr 3 - Umowa o zachowaniu poufiiosci wraz z wzorem oswiadczenia;

- zaiqcznik nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzariia danych osqbowych wraz ze Wzorem

oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

- zal^cznik nr 5 - wzor protokolu dostawy
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I. Nazwa (flrma") oraz adres Zamawiaiacego

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

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest, w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publieznych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).
Rodzaj zamdwieriia: dostawa.

Warto^d zampvyienia jest mniejsza niz rdwnowarto^c kwoty 144.000 euro.

Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 21/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si§ na ww. numer.

Termlnologia

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

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

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

(SOW NFZ iub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nale^ przez to, rozumied
dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz4dzeniu Ministra

Rozwoju w sprawie dokument6w" nale^ przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?ppwaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm.).

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa przelgcznikdw sieciowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ,

w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV): 32.42.00;00-3 - urz^dzenia sieciowe.

Przedmiot zamdwienia obejmuje doStawp nastppuj^cego sprzptu:

1) przel^cznik sieciowy typ 1 - 22'Sztuki,

2) przel^cznik sieciowy.typ 2 - 6 sztuk,

.  3) przel^cznik sieciowy typ 3 - 2 sztuki,

zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia.

»Wykonawca winien podac w tresci formularza: opis przedmiotu zamdwienia nazwf .producenta oraz nazwf

modelu ofefowanego sprzptu.

Formularz opis przedmiotu zamdwienia, w tym wskazana przez Wykonawcp nazwa producenta oraz nazwa modelu,

skladaj^ sip na tresd oferty.

Realizacja zamdwienia bpdzie przebiegala na warunkach okreSlonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik

do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

TJwaga!

Nazwy protokpldw, standardow oraz rozwiqzan uzyte w formularzu opis przedmiotu zamdwienia, typu: protokol

■  802. lAB (LLDP), protokol 802. Iq, mechanizm QoS, protokol agregacji portow 802.3AD, protokol routingu

RlPvl/v2, 0SPFv2, OSPFvS, protokol VRRPv3, serwer RADIUS, serwer DHCP, TFTP, SNMPvS, RSTP (802. Iw),

IPV6, .IPv4, ..S_SHv2, port konsoli RS232 i USB, PoE, RSTP, SNTP, nie stanowiq wskazpnia znakqw towarowych,
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patentow lub pochodzenia, zrodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty dostarczane pfzez

konkretnego wykonawcf.

Opis przedmiotu zamowienia nie naruSza art. 29 ust.3 i art. 30 ust.4 pzp i nie wymaga dopuszczenia przedmiotu
rownowaznego. Wskazanie standardu lEC 302 C13 jako standardu zgodnosci gniazd w posiadanych przez
Zamawiajqcego listwach zasilajqcych, sluzy.jedynie opisaniu posiadanef infrastruktury, co do ktorej dostarczane

elementy winny byeprzystosowane do wspolpracy.

2. Wykonawca winien ziozyc o^wiadczenia. ktorych tresc znajduje si? w pkt III formularza opis przedmiotu

zamowienia.

OSwiadczenia, o ktdrych mowa powyzej stanowi^ tre§c oferty, a tym samym nie stanowi^ dokumentdw
w rozumieniu art.25 ustl pkt 2 pg) orazrozporz^dzeniaMinistra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw

dokumentow, jakich mp^ie i^dac zamawiaj^cy pd wykonawcy w postepowaniu p udzielenie zamowienia (Dz.U.

poz. 1126 ze zm.).

3. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv:

Wykonawca winien zaoferowac 48-miesi?czn^ gwarancj? oraz rpkojmi? za wady przedmiotu zamowienia

na warunkach opisanych w formularzu opis przedmiotu zam6wienia oraz wzorze mno.wy.

Bieg okresu gwarancji oraz rpkojmi za wady liczony bpdzie od dnia podpisania prptokohi dostawy.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ byd sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane bpd^ post'anowieniami
umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji. opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze

od okreslonych w umowie.

4. Warunki platnosci: okre^la wzdr umowy.

5. Tnne infoimacie.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo^liwo^ci skladania ofert cze^ciowvch. co oznacza, ze Wykonawca moze ziozyc
tylkojedn^ ofert? na calodc zamowienia.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiliwosci skladania ofert warjantowych.

• Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwo^ci udzielenia-zamdwieh, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp. -

- • Jpzyk postppowania.

Wyjasnia sip, iz zgodnie z zasadg wyrazong w art. 9 ust. 2 pzp, postppowanie o udzielenie zamdwienia pubjicznego

prowadzi sip w jpzyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych wigze sip z regulacjg

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jpzyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktora formuhije zasadp uzywahia jpzyka

polskiego przez podmioty wykoniijgce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o jpzyku

polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mipdzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

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

pochodzenia towarow i using, norm wprowadzanych w jpzyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.

6., Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzyc wykonanie czpsci zamdwienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na po.dstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm

.  podwvkonawcdw (patrz formularz oferty).

3) Zamawiaj^cy nie z^da informacji o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ustil pzp,

w celu wykazani'a braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzialu w postppowaniu.
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Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalezy rozumied umow? w formie

pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sq ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz^sc
zamowienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmiotem
(podwykonawc^), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze mifdzy podwykonawc^
a dalszym podwykonawc^ lub mi^dzy dalszymi podwykonawcami.

»W zwi^zku z powyzszym podwykonawc^ w niniejszym zamdwieniu nie b^dzie producent

sprz^tu/oprogramowania, ani zaden inny podmiot, od ktdrego Wykonawca zakupii towar w celu dalszej
odsprzedazy w przyszlosci, o lie zakup nie zostai lub nie zostanie dokonany tyiko i wyi^cznie w celu wykonania

przedmiotowego zamdwienia o udzielenie zamdwienia publicznego.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia (termin dostawy): w terminie do 30 dni licz^c od dnia zawarcia urnowy, nie pdzniej
jednak niz do dnia 20.01.2020 r., z zastrzezeniem postariowien wzoru umowy.

Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamdwienia (licencje na oprogramowanie komputerowe) winny
zostad udzielone na czas nieoznaczony, przy zachowaniu zasad i wymogdw okreslonych w formularzu opis
przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.

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

V. Warunki udzialu w postepowaniu

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

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spehiiaj^ warunki udziaiu w post?powaniu, o lie zostaly one okreslpne przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

0 zamdwieniu.

W niniejszym postppowaniu Zamawiaj^cy nie stawia 2;adnych warunkdw udziaiu w postppowaniu.

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

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

23 pzp.

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

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

intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez o^wiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawid
dowody na to, ze podj?te przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlnosci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przestppstwem lub przestppstwem skarbowym, zadosduczynienie
pienipme za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami scigania oraz podjpcie konkretnych §rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestppstwom lub przestppstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postppowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezieli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s§du zakaz ubiegania si? o udzielenie

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

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

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, wjakim powoluje si? na ich zasoby,

warunku udziaiu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa

w art. 25a ust.l pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).
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» Zamawiaj^cy mo^e wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art, 22 ust.l pkt 2 pzp - Zamawiaj^cy nie okresia (nie stawia) zadnych warunkdw udzialu

w postfpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

2. W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia warunek niepodlegania

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kazdy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

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

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

VI. Wvkaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzalacvch speinianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca doiacza aktualne na dzien skiadania oferty oswiadezenie, o ktdrym mowa w art. 25a

ust.I pzp w zakresie ustalonym przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu o zamdwienia oraz niniejszej SIWZ,
tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu.

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

OSwiadczenie Wykonawca winien dol^czyc do oferty.

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

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

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

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moz:e ziozyd wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.

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

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

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

1) oswiadezenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 sklada kazdy z Wykonawcdw wspdbiie ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamdwienia;

2) oswiadezenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 sklada kazdy z Wykonawcdw wspdbie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamdwienia.

4. Forma oswiadczen i dokumentdw.

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

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

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moz;e z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy u^ciu Srodkdw komunikacji elektronicznej.

Zamawiajucy nie dopuscil mozliwoSci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy u^ciu Srodkdw

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

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

W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zaniawiajucego, nie zostala dopuszczona mo2:liwoSc

skiadania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u^;yciu srodkdw komunikacji

vW (>J
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w brzmieniu nadanym rozpGrz^dzeniem Ministra

r. zmienmj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow

elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia

Przedsi?biorczo^ci i Technologii- z dnia 16.10.2018

dokumentGW, jakich (...) /Dz.U.2018,pGz. 1993/, z tym ze:
1) dGkumenty lub bswiadczenia, g ktorych mGwa w rGzpGrz^dzeniu w sprawie dGkumentdw, skiadane s^

w Gryginale lub kGpii.pGswiadczGnej za zgGduGsb z Gryginalem,
2) ppswiadczenie za zgoduGsc z Gryginalem nast?puje przez Gpatrzenie kepii dokumentu lub kepii G^wiadczenia,

spGrz^dzGuych w pGstaci papierGwej, wiasnor?cznym podpisem.

»PelnGmocnictwa skiadane s^ w Gryginale lub w fGrmie UGtarialnie pGswiadczGuegG Gdpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? g udzielenie zamowienia inusz^ zal^czyc dG Gferty
pelnotnocnictwo. ZgGdnie z art. 23 ust. 2 pzp WykGuawcy tacy wiimi ustauGwic petaompcnika do reprezentGwania
ich w pGst?pGwaniu g udzielenie niniejszegG zamdwienia albe dn reprezentGwania w pGst?pGwaniu i zawarcia

umGwy w sprawie zamdwienia. Dekument pebiGmGcnictwa winien GdpGwiadac zasadem dkreslGnym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelrtGmGcnictw.

n
»PGSwiadczenia za zgGdnGsc z Gryginalem dokenuje GdpGwiedniG wykenawca, pGdmiet, na ktdregG zdelnG^ciach

lub sytuacji pnlega wykenawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? G udzielenie zamdwienia publicznegG albo-

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

»Zamawiaj^cy moze t?^da6 przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw
lub oswiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi
W^tpliwG^ci CO do jej prawdziwosci.

»ZgGdnie z §16 rozporz^dzenia Ministra RgzwgJu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw,dokumentdw (...),

dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny bye skiadane wraz z tlumaczeniem naj?zyk polski.

n

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

Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, oswiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdrycb rnowa w art. 25 ust.l pzp, lub irmych dokumentdw niezb?dnych do
przeprowadzenia pGst?powania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazan?
przez Zamawiaj^cego w^tpliwosci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub popraWienia lub do

udzielania wyjaSnieh w terminie przez siebie wskazanyni, chyba ze mimo ich zlozeniai uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaShieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceriiu albd konieczne bylbby uniewainienie
pGst?pGwania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo z1g:^1 yadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze miirio ich zlo&nia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust! 1 pzp.

6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie Jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznosci,
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 uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdlnosci

rejestrdw pubjicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o tnformatyzacjr dzialalnosci podmiotdw
realizuj^cych zadania pubiiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
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Zapisy pkt VI ppkt 5-6 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentdw/oswiadczen wymaganych
w niniejszym post^powaniu.

1. Art. 24aa pzd.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. ,24aa ust.l pzp mo^e w niniejszym post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nastfpnie zbadac, czy Wykonawca,
ktorego oferta zostaia oceniona jako najkorzystniejszaj nie podlega wykluczeniu.

» Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si§ od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy (jezeli dotyczy), Zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziaki w post^powaniu wykonawca, ktdry zlo2yl ofert? najwyzej
bcenion^ spo^rod pozostalych ofert.

VIL Informacia o sposobie norozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oswiadczen lub dokumeiitow. Osobv.uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem posianca, faksu

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

using drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zosta6 ziozona pod

rygorem niewaznosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloione z zachowaniem formy okreslonej

w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.Sa

pzp), zas o^wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra RootoJu z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentow, jakich moze i^dab zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

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

w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem. z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra

Przedsi?biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow

dokumentow, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993/.

Uwzgl?dniono art. 18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowieh publicznych oraz

niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rdwnieS; pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp, zostanie przeslane

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

drog4 elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslahca.

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

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

2002 r. 0 swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), katda. ze stron na ̂i^danie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

w SIWZ. '

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

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

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

winny by6 kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny bye

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnieh

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

niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli warto^c zamowienia

OJ
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jest mniejsza niz kwoty pkre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^i do Zamawiaj^cego nie pdiniej niz do konca dnia, w Ictdrym upiywa

poiowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ WT)iyn^} po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktoiym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj^cy
moze udzielic wyjasnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

8. W uzasadnionych przypadkach ZamawiaJ^cy moze przed ujjlywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.

9. ZamawiaJ^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pgj, jezeli kohiec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobotp lub dzien ustawowo
iyolny od pracy, termin uplywa dnia nastppnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania sip z Wykonawcami jest:
Pan Mariusz Partyka - Glowny Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych;

adres e-mail: zamowieniapubIiczne@,nfz-katowice.pI.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

Nie dotyczy.

IX. Term in zwiazania oferta

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

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedlu^d termin. zwi^ania ofert^, z tym

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

Wykonawcow o wyra:zenie.zgody na przedlu:zenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluiszy jednak ni2 60 dni.

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

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

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

Jezeli przedlu2:enie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkor^stniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybranajako
najkorzystniejsza.

X. Qpis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnic formularze (w tym wzory oswiadczen) w sposob trwaly poprzez wpisanie

w odpowiednich miejscach niezbednych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwipk czesc formularza lub

caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nalezy wpisac "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby niiejsce

wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? z;byt male, nale:zy wykonac kserokopi? danego formularza

w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnic wg potrzeb i podpisac. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdanieiii

Wykonawcy - informacje nale±y umie^cic. w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym .przeZ Wykonawc?.

Wykonawca winien przygptowac i zlo:zyc oferte z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz iimych zal^cznikow

skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad
zmian merytorycznych zapisbw znajduj^cych sip we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej

SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udostepnia na stronie www formularze oraz oswiadczenia niezbedne do sporz^dzenia oferty.

w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jeieli Wykonawca edytuje formularz lub o^wiadezenie, zobowi^zany
jest dokladnie przeczytac jego tresd oraz porownac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ w formacie pdf.
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UWAGA! Dla ocenv, czv tre^d ofertv odpowiada tresci SIWZ decvduiaca jest wersia SIVVZ w formacie odf.

zaVyieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Wykonawca odpowiada za tre§c kazdego. z przedkiadanyeh w ofercie formularzy i oswiadczen. W przypadku, gdy
tresc pfeity nie b^dzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie
odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykbnawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowa^iorie do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie rejestrowym
(ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upeinomocnione - w takim przypadku oryginal
petnomocnjctwa (lub jego kopi§ poSwiadczdn^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy doi^czyc
do oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty .winna podpisac osoba upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy.

C. Wszeikie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Oferty Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast^puj^cej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem ZamawiaJ^cego;

Narodowy Fundusz Zdfowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj rir 208A oraznapisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 21/pn/2019

DOSTAWA PRZEL^CZNIimWSmciOWYCH

NIE OTWIERAC PRZED: .1. godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej albo listowej, Wykonawca na kopercie
zewn§trznej winien zaznaczyd, ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazac numer postfpowania. ZaniawiaJ^cy
nie pdnosi OdpowiedzialnoSci za nast^pstwa sppwddowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub
brakieui ktorejkolwiek z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formulafza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKJ", w ktorej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 14: formularza oferty,
z uwzglf dnieniem uwag do zai^cznikow.

r)"
W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawcy, zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkufencji, c6 do ktdrych
Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom postppowania, Wykonawca powinien
uniiescic je w osobnej kopercie oznaczonej; „ZALACZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA" lub
oznaczyc je w inny widoczny sposob,

Uwaga! Tajemnic? przedsipbiorstwa defmiuje art. 11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o-zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zrn.):
Przez tajemnic§ przedsiebiorstwa rozumie sif informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wdrtosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementpw nie sq powszechnie znqne osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzq'dzania himi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zainawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnicf przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie

\y CP')
(a-
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skladania ofert, zastrzegt. ze nie tnog^ byd one udostgpniane oraz wvkazal, iz zastrzezone informacje
stanowiq tajemnic^ przedsifbiorstwa. Wykonawca nie nioze zastrzee informacji, o ktorych mowa w art.: 86
ust.4 pzp.

A. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ ofeitf na calosc zamdwienia, Ofert§ sklada si? w formie

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

elektrOnicznej.

B. Tre^c ziozonej oferty miisi odpowiadac treSei SIWZ. Oferta. zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

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

r)

C. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si^ o udzielenie zani6wienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?

0 udzielenie zamdwienia niusz^ zal^czyc do oferty pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowid peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniU p udzielenie niniejszego

.  zamdwienia albo do reprezentowania w postppowaniu i zawarcia umdwy w sprawie zamdwienia. Dokument

pelnomocnietwa winien odpowiadad zasadpm okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

D. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczeri;

1) formularz oferty

n

2)

3)

4)

5)

formularz opis przedmiotu

zamdwienia

wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3 a pzp

wzdr o^wiadczenia o

niepodleganiu wykluczeniu

wzdr oswiadczenia - grupa

kapitalowa

nalezy wypebiic i ppdpisac w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" moZe bye uzyta pieczpd frfmowa; .
w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY TODAC CEN^
OSTATECZNi^ OFERTY ZA REALIZACJIS CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie zkalkulacj^ cenow^ z pkt 1 A;

nalezy wypebiic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyd do formularza oferty);

nalezy wypebiic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (mformacj?

zal^czyc do formularza oferty);

nalezy wypebiic i podpisac'w miejscu do tego wyznaczonym (o^wiadczenie
zalqczyd do formularza oferty);

nalezy wypebiic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyc w

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie interpetowej informacji,

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

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

2.

3.

4.

5.

Ofert? nale±y zlozyd w siedzibie Zamawiaj^cego:

Slqski Oddziai Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

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

w terminie do dnia .. ... do godziny 12.00.

Zamawiaj^cy niezwlPcznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlozona po terminie.

Wykonawca moi:e, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac ofert?.

Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ....P..7'..lli..?.']19 o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 217A (II pi?tro).

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

zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia.
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6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warankow platno^ci zawartych
w ofertach.

7. Niezwtocznie po btwarciu. ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na strpnie internetowej (www.nfz-katowice.Dn

informacje dotycz^ce:

1) kwoty, j ak^ zamierza przeznac^c na sfmanspwanie zambwienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcdw, ktorzy zldzyli oferty w teraiinie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw piatnosci zawartych w ofertach..

XII. Opis SDOsobu obliczenia ceny ofertv

1. Sposdb obliczenia ceny oferty wynika z pkt lA- formulafza oferty. Wykonawca dokonuje zatem operacji

matematycznych w kolejnosci podanej w pkt lA. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty, oplaty, ppdatki

i naleznosci zwiuzane z realizacju zatndwienia, zgodnie ze wzorem umowy.

2. Wykonawca odpowiednio w pkt 1 oraz w pkt lA formularza oferty w zaieznosci od tego, czy obowi^zek

zaplaty podatku VAT spocZywa na Wykonawcy, czy na Zamawiajucym - do ceny (wartosci) netto dolicza,

budz odpowiednio nie dolicza, wartp^c 23% podatku VAT.

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiuzek podatkpwy (VAT), Wykonawca skiada wraz z oferty

informacj?, o ktdrej mowa w. art. 91 ust.3a pzp {wzor zalqczono do SIWZ).

Jezeli ziozono ofert?, ktdrej wybdr prowadziiby do powstania u Zamawiajucego obowjuzku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiajucy w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry miaiby obowiuzek fozliczyc zgodnie
z tymi przepisami.

3. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podarie z dokiadnosciu

dp.dwdch miejsc po przecihku, przy uwzgl?dnieniu zasady, li ceny (wartosci) nalezy zaokruglac do pebiych

groszy, pfzy czym kohcdwki ppni^ej 0,5 grosza ppmija si?, a kdncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokrugia si? do

1 grosza.

4. Zamawiajucy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawieraia bl?dy w obliczeniu ceny.

5. Rozliczenia mi?dzy Zamawiajucym a Wykonawcy b?du- prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

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

O wyborze najkorzystniejszej oferty. decydowad b?dzie przedstawione ponizej^kryterium oraz nast?pujuey sposdb
oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza cena sposrdd wszystkich ocenianych ofert

IloSc punktdw = x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Przy obliczaniu punkty b?du podawane z dokiadnosciu do dwdch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady

wskazanej w pkt XII ppkt 3 .SIWZ,

SIWZ, w tym formularz^ opisprzedmiotu zamowienia, zawiera standardly jakosciowe, o ktqrych mowa w art,91 ust.2a
pzp. :'l ' . ' ■
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XrV. Informacje o fortnalno^ciach. iakie powinnV zostad dopetnione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zam6wienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawey nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wazna, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, spebiia
wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostaia za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreslonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

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

art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^Ia pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzgl?dnieniu przepisow przejsciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien

publicznych oraz niektorych innych ustaw (DZ.U.20I6.1020).

3. Zamawiaj^cy mo:ze zawrzed umow? przed uplywem ww. terminow, jezeli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tyiko jedn^ ofert? lub

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

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

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

lub postanowienie kohcz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawey w pismie informujqcym o wyborze

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

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

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

publicznego, Zamawiaj^cy moie wybrab ofert? najkorzystniejsz^ sposrod pozostalych ofert bez

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

0 ktorych mowa w art. 93 ust. I pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonanla umowv

Nie dotyczy

XVI. Istotne postanowienia umowv - wzor umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar

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

do SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawey zwiqzane z realizacj^ zamdwienia.

2. Integraln^ cz?sci4 przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ

stanowi^ca zal^cznik nr 3 do wzoru umowy (umowy) oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych

osobowych wraz ze wzorem oswiadczeriia o zobowi^zaniu do zachowania poufho^ci stanowi^ca zal^cznik nr 4

do wzoru umowy (umowy).

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

1 wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o Irodkach ochronv prawnei przvstuguiacvch Wykonawey w toku Dostepowania o udzielenie

zamowienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawey, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jez;eli

ma lub mial interes w uzyskaniu dan?go zamdwienia oraz ponidsi lub moze ponie^c szkod? w wyniku

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

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

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

{j^
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4. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgpdnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego. podjptej
w postppowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobpwi^zany
na podstawie ustawy.

5. Jezeli wartosc zamdwienia jest mniejsiza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwoianie przysiuguje wyJ^cznie wobec czynno^ci:
1) wyboru tiybu negocjacji bez ogioszenia, zamowienia z wolnej rpki lub zapytania o cenp;
2) okreslenia warunkdw udziaiu w postppowaniu;

3) wykluczenia odwohij^cego z postppowania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powirmo wskazywac czynnpsc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca.sip

niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwipzle przedstawienie zarzutdw, pkre^Iad z^danie oraz wskazywac
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi sip do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie piseninej lub w postaci elektronicznej

podpisaiie bezpiecznym podpisem elektrpnicznym weryfikowanym. za pomoc^ waaiego kwalifikowanego

certyfikatu lub rdwnoWaznego srodka, speiniaj^eego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwoluj^cy przesyla kopip odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do whiesienia odwolania w taki

spdsdb, aby mdgl on zapoznad sip z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym dp wniesienia odwolania ppinfonnowad

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjptej przez niego lub zaniechaniu czyrmoici,

do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysiuguje odwolanie na podstawie art. 180

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

* dOkonuje czynnosci zaniechanej, informuj|c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej

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

180 ust. 2 pzp.

10. Terminywnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postppowania pdwolawczego

przysiuguje skarga do s^du. W postppowaniu tocz^cym sip wskutek wniesiPnia skargi stosuje sip odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postppowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy

niniejszego rozdzialu nie stanowi^ inaczej.

12. Skargp wnosi sip do s^du okrpgowego wlasciwego. dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cegp.

Skargp wnosi sip za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorpczenia drzeczenia Izby,

przesylaj^c jednpczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi; w placdwce ppcztowej operatora

wyznacZonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawp pocrfpwe (Dz. U. poz. 1529) jest

rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargp wraz z aktami ppstpppwania odwolawczego wlasciwemu s^dowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargp moi:e wnie§6 takze Prezes

Urzpdu Zamowien Publicznych. Prezes IJrzpdu moze tak^ie przyst^pic do tocz^cego sip postppowania. Do

czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzpdu stosuje sip odpowiednio przepisy o prokiiratprze ustawy

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postppowania cywilnego.

14. Szczegdiowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.
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XVIII. RODO: informacia dla Wvkonawc6w

n

KLAUZULA 1NF0RMACY.)NA

DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOB UCZESTNICZ/\CYCH
W POSTIJPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL^SKI ODDZIAL

■ "" " W0JEW6bZKINFZ ' ' • • ^

Zgodnie z art. 13 list. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlqmentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2Q16r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia cfyrektywy 95/46/WE (Qg6Ine rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:

. RODO), Zamawiajqcy podaje nast$puj^ce informacje:

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOVV \'CI I

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ, w zakresie

danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, z ktdrym mog4 si? Pahstwo skontaktowac

- w nast?puj?cy sposdb:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

" za pomoc^ platformy ePUAP,

■ e-mailem: kancelaria@nfz-katpwice.pl

• INSPEKTOR OCHRONY DAmCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Pahstwa danych przez Slqiski Oddzial Wojewpdzki NFZ mozna

kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposdb:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowicei.pl

• CEL IPODSJAWY PRZETW ARZAN!A

Pahstwa dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post?powaniem

0 udzielenie zamowienia publicznego mak: 21/pn/2019, prowadzonym w tiybie przetargu nieograniczonego.

Podstaw^ prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jek w szczeghlno^ci:
•  RODO, w szczegolnosci art. 6 ust; 1 lit c;

■  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych;

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ̂wiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodkow publicznych;
"  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamowieh publicznych;

■  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych;

■  ustawa z dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowoSci;

■  ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost?pie do informacjipublicznej;

■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

• ODBIpRCY DANYCH OSOBOWV CH

Odbiorcami Pahstwa danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktorym udost?pniona zostanie dokumentacja

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

dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Pahstwa danych osobowych mog^ bye osoby lub podmioty posiadaj^ce upowamienie do

pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisow prawa ppwszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
Ustawy 0 dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zosta? przekazane podmiotom, z ktdrymi

administrator-danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Adininistfator danych
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osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzezeriiem'sytuacji gdy

taki obowi^ek wynika z przepisu prawa powszechnie otowi^zuj^cego.

• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4. lat od dnia zakonczenia-

post^powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas- trwania umowy przefaacza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje caiy czas trwania umowy. - '

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANK DOI YC

W odniesieniu do, danych przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktorei dane dotvcza nrzvshiguie: ■

■ na podstawie an. 15 RODO, prawo dost?pu do tresci swoich danych;

■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do* sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie mqze to skutkowac
zmianq wyniku postfpowania a udzielenie zdmowienia publieznego ani zmanq postanoMen Mmowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie maze naruszac integrqlnpsciprotokolu orazjego zalqcznikow,

" na podstawie art. 18 RODO, prawo t^dania od administratora-ograniczenia'przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkbw, ;o ktorych mowa w ait. 18 ust. 2 RODO - tj . w odniesieniu do przechowywania w celu

zdpewhienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrdny prow innej osoby JizyczrieJ lub prawnej,
lub zuwagi na wazne wzgl^dy interesu publieznego Unii EuropeJskieJ lub panstwa czl'onkdwskiego\

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PaniiTan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy nafuszeh przepisbw RODO;

Nie przvshiguie Pahstwu:

■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni^cia danych osbbowych; ■
■ prawo do przehoszenia danych Ospbowychj o ktorym mowa w art. 20 RODO; -

■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych :osobowych, gdyz podstaw^ prawna
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 7 ^

• INFORMACJA O WYMOGU PODAMA DANYCH

Obowi^zek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dptycz^cych jest wymogiem ustawowym, okresloriym

w przepisach pzp, zwiazanym z udzialem w postppowaniu p udzielenie zamowienia publieznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.

•  INFORMACJA W ZAKRF.SIE ZAl TOMATYZOWANFGO PODFJMOWANIA DKCYZJI ()R.\Z

W odniesieniu do Panstwa danych psbbowych decyzje nie bpd^ podejmpwane w.spos6b;Zautomatyzowapy w tym^
profilowania, stosowanie dp art. 22 RODO. ' . '

UWAGA! W przypadku otrzyihania niniejszej SIWZ, niekornpletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zglosic Zamawiaj^cemu.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

Adres:

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

Narodowy Fundusz Zdrqwia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki
ul. Kpssutha 13

40-844 Katowice

fax: (jezeli

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ przels^cznikow

sieciowych, oferujemy wykonanie przedrniotowego zamowienia dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego

NFZ zgodnie ze Specyfikacj^, Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ oferty:

n

zl lietto + wartosc 23% podatku VAT = zl brutto,

zgodnie,z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do ceny netto podatku VAT, jezeli obowi^zek podatkowy spoczywa na

Zamawiajqcym — patrz pkt XIIpkt 2 SIWZ oraz wzor informacji, 6 ktorej mowa w art, 91 ust, 3a pzp.

Niniejsza uwaga dotyczy takze pkt lA (tabela). W takiej sytuacji cenq pferowanq przez Wykonawcp

bpdzie cena wskazana jako netto, czyli bezpodatku od towarowi ustug.

[a~
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lA.

Lp. Przedmiot kalkulacji
'/opis zgodny z
formularzem opis
przedrniom
zamowienia/ .

Cena

jednostkowa
netto

w zioiych

IIosc.

szmk

Wartosc

netto

w ziotych

Obowiazek
podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiaj acym*

Wartosc 23%

■podatku VAT
w ziotych

Wartosc brutto.
w ziotych

1. Prze4^cznik
sieciowy typ 1

22

2. - Przel^cznik
sieciowy typ 2

6

3. 'Przet^Gznik
sieciowy typ 3

2

RAZ EM (poz.l ̂  poz.3):

nalezy wskazac, na kirn spoczywa obowiqzekpodatkowy, stosowrue do danych zawartych w informacji, a ktotej
mowa wart. 91 ust.3a pzp

Oswiadczamy, iz cena oferty zawiera wszelkie kosZty, optaty, podatki, oraz naleznosci z-vd^zane z -realizacj^
zamowienia, zgodnie z wzorem umowy.

n

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac zamowienie w tefminie do 30 dni licz^iG od dnia zawarcia
umowy, nie pozniej jednak niz do dnia,20.0l.2020 r., z zastxzezeniem postanowien wzoru umowy.

Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia (Ticeneje na oprogramowanie komputerowe)
zostan^ udzielone na czas nieoznaczony, przy zachowaniu zasad i wymogow okresloiiych w formularzu opis
przedrniom zamowienia oraz we wzorze umowy.

3, Oswiadczamy, ze udzielamy 48- miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady pfzedmiotu zamowienia
na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy. Bieg okresu gwarancji i r^kojmi. za wady
liczony jest od dnia podpisania protokolu dostawy.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki p4atnosci okreslone we wzorze umowy.

5, Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwiazanych niniejsza oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania
oferta rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy^ ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy
informacje niezb?dne do prZygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

7; Oswiadczamy, ze zaiaczony do Specyfikacji Istomych Warunkow Zamowienia .wzor umowy wraz
z zaiacznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy si?'W przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okresloriych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie wyznaczonym.przez Zamawiajacego.

Si - Oswiadczamy, ze zobowiazujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z: wymogami Zamawiajacego okre^onymi w SIWZ oraz obowiazujaeymi przepisami prawa.
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9. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj%cemu podwykonawcy wykonanie nast^puj^cej cz^sci

zamowienia*:

Lp. cz^sc zamowienia firma podwykonawcy

* nalezy wypelnic tylko w ptzypadku zamiatu wykon5rwama zamo'menia z udzialem podwykonawcy/6w
wskazuj^c czigsc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc podwykonawcy oraz firm^
podwykonawcy/6w.

10. Oswiadczamy, iz upqwaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu

(w tym podpisuj^cych ofert^/formularze/oswiadczenia), a wskaZanych ponizej .wynika z nastgpuj^cego

dokumentu**;

1) I<RS . . '

2) CEIDG , «

3) pelnomocnictwa zai^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby
odppwiednio umocowane.

**zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

_ Osoba/osoby upowaznione (upetnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym

ppst^powaniu:

n

/imif i nazwisko/ /podstawa upowainienia do reprezentowania Wykonawcy/

11. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy*** do grupy niaiych lub srednich przedsigbiorstw.

*** niepotfzebne skteslic

Definigi makgo orai^ sredniego pr^dskhiony, a.tak^ mikropr^(edsiibior(y ^awiera ustam ̂  dnia 06.03.2018 r. Pram. pri^dsiibiorcdiv

(D^.U. 2018.646). Zgodnie i^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt 3 (yt. ustany u^te w ustawie okresknia o\nac^jc{:. '

1) milaoprzedsi^bidrca - pr^edst^biorci, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostdtnich Idt ohrotowych spelnial tcic^ie nast^ujuce

warunki:

d) ̂tmdniat srednioroc^ie mniej nis^ 10 pracotvnikow ora^

h) osicfgnul roctcpij obrdt netto spr^eda^ towarow, wyrobow i using ora^ s(^.operagifinansowych niepnykracs^ajqiy roivnoivartosd w s(lotych 2
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spor^ds^nego na koniec jednego ̂  tych lat nie prsykrocsyly rownowartosci w s^iotych 2 milionow

euro;

2) maty przedsifbiorca - prs;edsi^biorci, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostalnich lat obrotowych spetnial Icicynie nast^pujcice

4
LA-

a) nyitrudnial srednioroct^nie mniej ni^ 50 pracownikow orar(^

b) osicjgncil rocs^y obrot netto sp spn^daiy towarow, wyrobow i uslug ora\ ̂  operagiJinansonych nieprsykracr^jciy rownowartosci w sjoych 10

milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporr^ydeynego na koniecjednego ̂  tych lat nie prrykroceyly rownowartosci wylotych 10 milionow

euro - i ktory nie jest mikropnydsijciorcci; , . ' ,

3) sredni przedsi^biorca - pnydsijriorci, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial Irycs^nie nasl^pujcice

warunki: ̂ . "

a) r^atrudnialsrednioroc:(nie mniejni^250pracownikow ora^

I
\
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h) osicfgn<il rocp^y ohrot.netto pe sprpedaiy towarow, wyrohotv i ustug ora\ ̂  operagifinansonychMtepipekfacpajciy rownmartosd w'plotych 50

milibnow euro, lub sumy aktywowjego hilansu sporppdppnego m kpniecjedriego pych latnieprpekrocpyiy rownowartosciw ptotych 43 miliqnotv-

- i ktoy pie jest mikroprv^edsiihiprcciani maiym prpedskbiorcci.

12, Oswiadczamy, ze wypelnilismy bbpwi^zki informacyjne przewidziane w art. .13 .lub art. 14 Rozporzsi,dzenia

.Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie-ochrony os6b

fizycznych w zwiq^zku z prZetwarzaniem danych osobowych i-w sprawie swobodnego. przeplyw' takich

danych oraz uchylenia dyrektywy -95/46/WE (Ogplue rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec o.sob

fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub .ppsrednio pozyskahsfny w celu ubiegania si? o

- . udzielenie zamowienia publicznego w ninihjszym ppst?powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych "osobowych innych niz bezposrednio jego dqtycz^cych lub zachodzi
.  ■wyla:Czeriie :stosowania obowiazku informacyjiiego, stosownie do art. 13 ust. 4 Itib-art. 14 ust. 5 RQDO, tresci oswiadczeiiia

Wykonawca nie sklada, tj. naleiy wylaeslic tresc oswiadczenia albd \vpisac.NtE DOTYGZY.

(' j 13. Osyviadczeriie o zobowisiZaniu do zachowania poufnosci dia Wykqnawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc?. '

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlpzeniem oferty w post?pPwaniu o udzielenie
. .zafflbwienia pubhcznego - zampwierde nf 21/pn/2019, z uwagi na udost?pnianie. Informacji Poufnych,

zobowiazuj? si?/zobowia.zujemy si? do: ■ ■

1) 'zachowaiiia . w. tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych-, uzyskanych podczas realizacji- uinowy,
przedmiotem ktorej b?dzie dostawa przelacznikow sieciowych, w okresie realizacji zampwieriia, a takze pp.
-wygasnipciu lub rpzwiazaniu utriowy, hiezaleznie od formy, w.jakiej zo&taly rni/nam przekazane,

'' 2). wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych'podczas reahzacji ufnowy-wyl^cziiie w celu realizacji
umowy.,- ' . ' ■

14. Zal^cznikami do niniejszegp fotmularza oferty sq nast^puj^ce WYpelnione formularze, oswiadczenia
otaZ doknmenty:

■  1) - infortnacja, o ktorej inpwa w art. 91 ust.3a pzp
2) forinularz opis przedirdofu zamowienia
3) oswiadczenie, o ktorym mowa w art 2M hst.l pkt Ipzp - '
4) peliiomocnictwo -osob reprezentuj^cych. Wykonawcp (oryginal lub kopia poswiadczona nqtarialnie/odpis notarialny)

— jezeh uprawnienie do reprezentacji nie wynika z-dofcumentu rejestrowegb (ewidencyjnego),.
5) inne - jezeli dqtyczy. . ' ' ,

n

Uwa§-a!
Oswiadczenie o przynaleznpsci albo braku przynaleznosci do tej samef gmpy kapitatqwej Wykonawca
skiada w terminie 3 'dni od pamiespcpenia jnformagi, o ktorej mowa w art. 86' ust.S pyp 'na stronie intemetowej
mviv. nfy-katonnce.pL .. . . - -

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data .

podpis

sa LMowskamar Tare
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zamowienia jest dostawa przetqcznlkow sieciowych, zgodnie z zasadami

okre^lonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamowienia i wzorem umowy.

Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zambwienia (licencje na oprogramowanie

komputerowe) zostan^ udzielone na czas nieoznaczony, przy zachowaniu zasad i wymogow

okreblonych w niniejszym formularzu oraz we wzorze umowy.

Miejscem wykonania zambwienia (miejsce dostawy): ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice ($lqski OW
NFZ).

Przedmiot zamowienia obeimule dostawe nastepuiacego sprzetu:

1. przefqcznik sieciowy typ 1-22 szt.

r) »Nazwa producenta oferowanych przet^cznikbw:

»Nazwa mpdelu oferowanych przet^cznikow;

1. Obudowa

2. Forty

3. Wydajnosc

4. Furikcje 2 warstwy

Przystosowana do montazu w szafie 19'

Wysokosc nie wi^ksza niz 1U

Gt^bokosc nie wi^ksza niz 15 cm

Min. 10 portow Ethernet 10/100/1000 Mbps

Min. 1 portSFP+ (lOGbps)

Procesor z min. 4 rdzeniami o taktowaniu min.

I.SGhz

Min. 1GB pami^ci RAM

Min. 500MB pami^cl wbudowanej

Min. 9 Gbps przepustowosci dia wszystkich

portow w trybie ..bridging" (dia pakietow 512

bajtbw)

Min. Min. 7 Gbps przepustowosci dia wszystkich

portbw w trybie ..routing" (dia pakietow 512

bajtbw)

Min. 1.5 Gbps przepustowosci IPsec przy

szyfrowaniu AES-256-CBC + SHA256 (dia

pakietow 512 bajtbw)

obstuga JumboFrames

kontroia pasma QoS 802.1p na podstawie

mechanizmbw CIR i MIR

obstuga protokotbw 802.1ab(LLDP) i CDP

obstuga protokotu 802.1 q
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n

n

5. Funkcje 3 warstwy

6. Bezpieczenstwo

7. Dodatkowe funkcje

8. Zarzqdzanie

9. Zasilanie

obstuga RSTP (802.1w)

obstuga protokotu agregacji portow 802.3AD

obstuga dynamicznych protokotow routingu IPv4:
RIP Vl/v2, 0SPFv2, BGP v4

obstuga dynamicznycli protokotow routingu IPv6:
RIPng, 0SPFv3, BGP

obstuga protokotu VRF

obstuga routingu PBR(Pollcy Based Routing)

mozllwosc pracy jako serwer 1 klient DHCP

obstuga serwera RADIUS

obstuga protokotu VRRPv3

obstuga IPsec

obstuga IKEv2

funkoja flrewaH'a na podstawie: adresow IP,

portow, protokotow, DSCP(Differentiated Services

Code Point)

obstuga potqczen tunelowych; OpenVPN, PPTP,

PPPoE, L2TP, SSTP

obstuga FTP, TFTP I Samba

obstuga protokotu SNMPv3

obstuga NTP I SNTP

obstuga protokotu OpenFlow

mozllwosc petnego zarz^dzanla, monltorowania I

konflgurowania urzqdzenia zarowno poprzez

strong WWW oraz dost^pny poprzez protokot

telnet I SSHv2 terminal tekstowy (llnl§ komend)

•  mozllwosc konflguracjl poprzez zewn^trzne

dedykowane oprogramowanle, umozllwlaj^ce

podt^czenle do urz^dzenla nie posladajqcego

adresu Ip (poprzez adres MAC)

•  mozllwosc Importu I eksportu konflguracjl do

zewn^trznego pliku w formie tekstowej

•  mozllwosc konflgurowania urzqdzenia z pozlomu

termlnala tekstowego poprzez wklejenle

fragmentu lub catosci konflguracjl zawartej w

wyeksportowanym plIku konflguracjl

•  obstuga wbudowanego j^zyka skryptowego

umozllwlajqcego dynamlczn^ zmlan? konflguracjl

w oparclu o pobrane z zewnqtrz dane (w oparclu

0 protokot hittp)

• wymaga si^ aby format pliku z konfiguracjq

oraz terminal tekstowy (llnia komend) byty

zgodne dia wszystklch typow dostarczonych

przet^cznlkow

•  urzqdzenle przystosowane do zasllania z sled

230V (AC) bezposrednio lub poprzez dostarczony
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adapter(zasilacz)

•  mozliwosc zasilania poprzez PoE in przynajmnlej
na jednym porcie Ethernet

•  mozliwosc zasilania dotqczonych urz^dzeh

poprzez PoE out pi^ynajmniej na jedrtym porcie

Ethernet

•  w ramach zamowienia nalezy do kazdego

urz^dzenia dostarczyc wszystkie niezb^dne kable

i adaptery umozliwiaj^ce podt^czenie

dostarczonego sprz^tu do posiadanych przez

Zamawiajqcego listew zasilaj^cych (posiadane

listwy wyposazone s^ w gniazda zgodne ze

standardem lEC 302 C13).

a
2. Przetcicznik sieciowy typ 2 - 6 szt.

»Nazwa producenta oferowanych przetqcznikow:

»Nazwa modelu oferowanych przef^cznikdw:

0^

1. Obudowa i

wyposazenie

•  Maksymalne wymiary 120x90x30 mm

•  Obstuga kart microSD

•  1 Port USB typu A

2. Porty •  Min. 5 portow Ethernet 10/100/1000 Mbps

•  Min. 1 port SFP (1 Gbps)

3. Wydajnosc •  Procesor z min. 2 rdzeniami o taktowaniu min.

SOOMhz

•  Min. 256MB pami^ci RAM

•  Min. 1.8 Gbps przepustowosci dia wszystkich

portow w trybie „bridging" (dIa pakietow 512

bajtow)

•  Min. 1.8 Gbps przepustowosci dIa wszystkich

portow w trybie ..routing" (dIa pakietow 512
bajtow)

•  Min. 150 Mbps przepustowosci IPsec przy

szyfrowaniu AES-256-CBC + SHA256 (dIa

pakietow 512 bajtow)

4. Funkcje 2 warstwy •  obstuga JumboFrames

•  kontrola pasma QoS 802.1p na podstawie

mechanizmow CIR i MIR

•  obstuga protokotow 802.1ab(LLDP) i CDP

•  obstuga protokotu 802.1q
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(a-

5. Funkcje 3 warstwy

6. Bezpieczenstwo

7. Dodatkowe funkcje

8. Zarz^dzanie

9. Zasilanie

m

obstuga RSTP (802.1w)

obstuga protokotu agregacji portow 802.SAD

obstuga dynamicznych protokotow routingu IPv4:

RIP v1/v2, 0SPFv2, BGPv4

obstuga dynamicznych protokotow routingu IPv6:

RIPng, OSPFvS, BGP

obstuga protokotu VRF

obstuga routingu PBR(Policy Based Routing)

mozliwosc pracy jako serwer i kllent DHCP

obstuga serwera RADIUS

obstuga protokotu VRRPvS

obstuga IPsec

obstuga IKEv2

funkcja firewaH'a na podstawie: adresow IP,

portow, protokotow, DSCP(Djfferentlated Services

Code Point)

obstuga pot^czeh tuneiowych: OpenVPN, PPTP,

PPPoE, L2TP, SSTP

obstuga FTP, TFTP i Samba

obstuga protokotu SNMPvS

obstuga NIP i SNTP

obstuga protokotu OpenFiow

mozliwosc petnego zarzqdzania, monitorowania i

konfigurowania urz^dzenia zarowno poprzez

strong WWW oraz dost^pny poprzez protokot

telnet i SSHv2 terminal tekstowy (lini? komend)

•  mozliwosc konfiguracji poprzez zewn^trzne

dedykowane oprogramowanie, umoziiwiajqce

podtgczenie do urz^dzenia nie posiadajqcego

adresu ip (poprzez adres MAC)

•  mozliwosc importu i eksportu konfiguracji do

zewn^trznego piiku w formie tekstowej

•  mozliwosc konfigurowania urz^dzenia z poziomu

terminala tekstowego poprzez wklejenie

fragmentu iub catosci konfiguracji zawartej w
wyeksportowanym p|iku konfiguracji

•  obstuga wbudowanego j^zyka skryptowego

umozliwiaj^cego dynamiczn^ zmian^. konfiguracji

w oparciu o pobrane z zewnqtrz dane (w. oparciu

o protokot http)

• wymaga si^ aby format pliku z konfiguracji

oraz terminal tekstowy (Unia komend) byty

zgodne dia wszystkich typow dostarczpnych

przeticznikow

•  urzidzenje przystosowane do zasiiania z sieci

230V (AC) bezposrednio iub poprzez dostarczony



Nrzamowienia: 21/pn/2019 formularz opis przedmiotu zamowienia

adapter

•  mozliwosc zasilania poprzez PoE in przynajmnlej
na jednym porcie Ethernet

•  mozliwosc zasilania dot^czonych urz^dzeh
poprzez PoE out przynajmnlej na jednym porcie

Ethernet

w ramach zamowienia nalezy do kazdego

urz^dzenla dostarczyc wszystkle nlezb^dne kable
1 adaptery umozllwlaj^ce podt^czenle

dostarczonego sprz^tu do posladanych przez
Zamawlaj^cego llstew zasllajqcych (posladane
llstwy wyposazone sq w gnlazda zgodne ze

standardem (EC 302 C13).

3. Przetqcznik sieciowy typ 3 - 2 szt.

»Nazwa producenta oferowanych przet^czhikow;

»Nazwa modelu oferowanych przefqcznikow:

n

1. Obudowa •  Przystosowana do rhontazu w szafle 19"

• Wysokosc nie wl^ksza niz 1U

•  Gt^bokosc nIe wl^ksza nIz 17 cm

2. Porty •  MIn. 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps

•  MIn. 1 port RS232

•  MIn. 8 portow SFP + (10 Gbps),

•  nalezy dostarczyc 6 wktadek SFP+-RJ45 (1/10

Gb/s)

•  Nalezy dostarczyc 2 wktadki SFP+ LG duplex

(10 Gb/s)

3. WydajnOsc •  Procesor z min. 2 rdzenlami o taktowanlu min.

aOOMhz

•  MIn. 512MB paml^cl RAM

•  MIn. 75 Gbps przepustowosci dia ..switching L2"

(paklety 1518 bajtow)

•  MIn. 900 Mbps przepustowosci dia wszystklch

portow w tryble ..bridging" (dia pakletow 512

bajtow)

•  MIn. 800 Mbps przepustowosci dia wszystklch

portow w tryble ..routing" (dia pakletow 512

bajtow)

4. Funkcje 2 warstwy •  obstuga JumboFrames
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Ou

5. Funkcje 3 warstwy

6. Bezpieczenstwo

7. Dodatkowe funkcje

8. Zarzqdzanie

kontroia pasma QoS 802.1p na podstawie
mechanizmow CIR 1 MIR

obstuga protokotow 802.1ab(LLDP) i CDP

obstuga protokotu 802,1 q

obstuga RSTP (802.1w)

obstuga protokotu agregacji portow 802.3AD

obstuga dynamicznycti protokotow routingu IPv4:
RIP v1/v2, 0SPFv2, BGP v4

obstuga dynamicznycti protokotow routingu IPv6:

RIPng, 0SPFv3, BGP

obstuga protokotu VRF

obstuga routingu PBR(Pollcy Based Routing)

mozliwosc pracy jako serwer i klient DHCP

obstuga serwera RADIUS

obstuga protokotu VRRPv3

obstuga IPsec

obstuga IKEv2

funkoja firewall'a na podstawie: adresow IP,

portow, protokotow, DSCP(Differentiated Services

Code Point)

obstuga potqczen tunelowych: OpenVPN, PPTP,

PPPoE, L2TP, SSTP

obstuga FTP, TFTP i Samba

obstuga protokotu SNMPv3

obstuga NIP i SNTP

obstuga protokotu OpenFlow

mozliwosc petnego zarzqdzania, monitorowania i
konfigurowania urzqdzenia zarowno poprzez
strong WWW oraz dost^pny poprZez protokot

telnet i SSHv2 terminal tekstowy (lini? komend)

•  mozliwosc konfiguracji poprzez zewn^trzne

dedykowane oprogramowanie, umoziiwiajqce

podtqczenie do urzqdzenia nie posiadajqcego

adresu ip (poprzez adres MAC)

•  mozliwosc importu i eksportu konfiguracji do

zewn^trznego pliku w formie tekstowej

•  mozliwosc konfigurowania urzqdzenia z poziomu

terminala tekstowego poprzez wklejenie

fragmentu lub catosci konfiguracji zawartej w

wyeksportowanym pliku konfiguracji

•  obstuga wbudowanego j^zyka skryptowego
umozliwiajqcego dynamicznq zmian? konfiguracji

w oparciu o pobrane z zewnqtrz dane (w oparciu

o protokot http)

• wymaga si^ aby format pliku z konfiguracjq

oraz terminal tekstowy (iinia komend) byty
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n

9. Zasilanie

zgodne dia wszystkich typow dostarczonych

przetqcznikow

•  urz^dzenie przystosowane do zasilania z sled

230V (AC) bezposrednio lub poprzez dostarczony
adapter

•  mpzliwosc zasilania poprzez PoE in przynajmniej

na jednym porcie Ethernet

• w ramach zamowienia nalezy do kazdego

urz^dzenia dostarczyc wszystkie niezb^dne kable

i adaptery umozliwiaj^ce podt^czenie

dostarczonego sprz^tu do posiadanych przez

Zamawiaj^cego listew zasilaj^cych (posiadane

listwy wyposazone w gniazda zgodne ze

standardem I EC 302 C13).

. Wvkonawca zobowiazuie sie I oswiadcza:

a) Oswiadczamy 1 zpbowiqzujemy sip, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprzpt bpdzie
fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wcze§niej niz w il potowie 2018 r. W definicji
sprzptu fabrycznie nowegp nie miesci sie sprzpt ponownie wprowadzony na rynek przez
producenta sprzptu po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ahg. ..refurbished").
Zamawiajqcy nie dopuszcza dostarczenia sprz^tu ponownie wprowadzonego na rynek przez
producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. jefurbished").

b) Oswiadczamy i zobowipzujemy sip. iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprzpt bpdzie
wyprodukowany zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami prawa oraz noritiami. bpdzie w peini
wartosciowy i nadajpcy sip do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz bpdzie posiadat
deklaracje zgodnosci CE.

c) Oswiadczamy i zobowieizujemy sip. iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprzpt
pochodzi z legalnego zrbdta. bpdzie objpty pakietem uprawnieh gwarancyjnych (na
warunkach opisanych w SIWZ. w tym we wzorze umowy) zawartych w cenie.

d) Oswiadczamy i zobowipzujemy sip. iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiajpcemu
dostpp do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udostppnionych przez
producenta. w tym prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta bpdz w inny
sposob udostppniony przez Wykonawcp. zainstalowania i uzytkowania. bez naruszania praw
innych os6b lub podmiotbw. z zachowaniem zasad dotyczpcych licencji na oprogramowanie
opisanych we wzorze umowy. Pod pojpciem ..oprogramowanie" rozumie sip oprogramowanie
wbudowane/ zainstaiowane na sprzpcie bqdz oprograrhowanie niezbpdne do poprawnego
funkcjonowania sprzptu.

» Oswiadczamy, iz uzyskaliSmy wszelkie niezbpdne zapewnienia do ztozenia powyzszych
oswiadczeh.

iV. Gwarancia oraz rekoimia za wadv.

Wykonawca udziela 48-miesipcznej gwarancji oraz rpkojmi za wady przedmiotu zamowienia
na warunkach okreslonych w niniejszym formularzu oraz we wzorze umowy.



Nr zamowienia: 21/pn/2019 formularz opis przedmiotu zamowienia

Wykonawca oswiadcza, iz posiada gwarancj? producenta sprz^tu/oprogramowania.
Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protdkpfu dostawy.

Wszvstkie dostarczone elementv winnv bv6 obiete qwarancia na ponizszvch zasadach:

n

1) gwarancja: obejmuje sprzgt, w tym oprogrampwanie wbudowane/ zainstalowane na sprzpcie b^d^
oprogramowanie niezbpdhego do poprawnegO funkcjonowania 'sprzptu;

2) obsiuga zgioszeh w jpzyku polskim; '
3) czas naprawy bgdz wyrrilany: zgodnie ze wzorem umowy.
Kpnkretne warunki realizacji naprawy bqdz wymiany bpdq kazdOrazowo uzgadniane z Zamawiajqcym
z zachowaniem zasad okreslonych we wzorze umowy.

4) dostpp do wszeikich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania zgodniez pkt III lit. d.

»Pod pojqciem „producent" uzytym w pkt III llta I llt.d ninlejszego formularza opis przedmiotu
zamowienia, nalezy rozumiec rowniez ,,przedstawiciela producenta". Pod ppjqclem „przedstawiciel
producenta" nalezy zas rozumiec podmiot formalnle upowazniony przez producenta=do wykonanla-w
Imieniu producenta okreslonych czyhnoscl.

Imi^ 1 nazwisko upefiiomochionego przedstawjciela Wykonawcy:

Data podpis

(y\~ w

mgr Te/jesa Uzdowska



Nr zamowienia: 21/pn/2019 wzor informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj?, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

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

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiajqeego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

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

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

ponizej:

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

do powstania, u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

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

netto:

n

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.Sa pzp, jezefi ziozono oferty, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiaj^cego obowipzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow / usiug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowiqzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajpc ofertq,
informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazuj^c nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^cich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowi^zek doiiczania wartqsci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartoscinetto) ciqzyna Zamawiajqcym wprzypadku, np.:
- wewnqtrzwspdinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaiqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objqte
mechanizmem odwroconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takich jak: iaptopy
i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyi^cznie
komputery przenosne, takie jak; tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wiqze siq anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiajqcegoprzyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawjcjela Wykonawcy:

Data

0^

podpjs

mgr
Uzdowska



Nr zamowienia: 21/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktoryrh mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE NA DZIEI^ SKEADANIA OFERT

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

Na -'potrzeby post^pqwania o' udzielenie zam6\^erda publicznego pn. dostawa- przel'^cznikow

:sieciowych, prowadzonego.przez Narpdpwy Fundusz Zdrbwia Sl^ski Oddzial Wojewodzki w trybie

przetargu nieograniczonego, oswiadczam, co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE WKQNAWCY

Wykonawca- winien. dokonac wskazania (A albd B) zgodnie ze stafiem prawnym i faktycznym

, dotycz^cym Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam,- ze zachodz^ W stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postqpowania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac fnajqcci f^stosowanie podstawy

I w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Ptp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
■ pkt 13 i 14 oraz 1.6-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niegb srodki s%
Wystarczajq,ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegokiosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przestgpstweni skarbowym, zadoscuczynienie pienigzne -Za doznan^ krzywdq lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoipracg z organaini scigania

.. oraz podj?cie kbnkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,-kt6re s^ odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przestqpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postqpo-v^aniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeH 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 olcres obowi^zywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 21/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

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

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

zamowien publicznych, podj^em nastgpuj^ee srodki naprawcze:

II. Zamawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warunkow udzialu w pbst^powaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ustl pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

QSWIAPeZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

■Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s^ akmalne
i zgodne z; prawda oraz zostaly przedstawione z pefna swiadomosci^ konsekwencji-wprowadzenia
Zamawiajacego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego.przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

ll^S»

TBras^Uzdows' ■■



Nr zamowienia: 21/pn/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEIZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO tej samej GRUPY kapitadowej

Niniejsze .oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w tetminie 3 dni od - dnia

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

pzp,.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do fej samej grupy kapitaiowej z innym
Wykonawc^. lub Wykonawcami, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

o

Przez grup^ kapitatow^ - zgqdnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia_ 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.798) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, ktorzy s^
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez tego

przedsi^biort?.

Na podstawie informacji zarnieszczonej; przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej v;Avw.nfz-'

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyli oferty w post^powaniu na dostaw^ przel^cznikow

sieciowych.

. I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej. samej grupy kSpitalowej^ o ktorej mowa

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

It. oswiadczam, iz nalezy do tej samej gfupy kapitaiowej, o -ktorej mowa

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

n
*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

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

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^, do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnlonego przedstawiciela Wykohawcy:

Data

podpis

/tjffr Ter Uzdowska



Nr zamowienia: 21/pn/2019 wzor umowy

UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdfowia — Sl^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

— p.p. Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodbwego Funduszu
Zdrowia, wimieniu ktorego dziala: na podstawie peinomocnictwa nr z dnia
(kopia pelnomocnictwa w zai^czeniu),
zwanym dale) „Zamawiaj^cym"

a

z  siedzib^ w ., adres: , wpisanym do
prowadzonego przez , pod numerem /jezeli dotyczy/,

NIP: —■..., REGON: , wysokosc kapitalu zakladowegp: /jezeU dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala:

-  , zwanym dale] „Wykonawc^",
o tresci nastgpuj^cej:

f®) SI
Przedmiot umowy
1. . Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przel^cznikow sieciowych (zwanych takze „sprz?tem"),

.  zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zai^czniku nr 1 do umo'w^.
(Uwa^a; nr 1 do umomy ^ostanie pr^gotowany w oparciu o formulary opis przedmiotu zamowienia).

2. ' Wykonawca zobowi^zuje si?- zreahzowac umow? przy. spelnieniu wszystkieh wymogow opisanych
w zal^Czniku nr 1 do umowy, w tym wymogow wynikaj^cych z zobowi^zah Wykonawcy zawartych
w pkt III zal^cznika nr 1 do umOwy.

3. Zamawiaj^cy z tytolu zrealizowania przedmioto umowy zobowi^zuje si? zaplacic Wykonawcy
wynagrodzenie na.zasadach okreslonych w §3 umowy.

jezeli dotyczy Wykonawcy:
4. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma

podwykonawcy/, cz?sc zamowienia. wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 21/pn/2G19, tj

r) W toku realizacji umowy Wykonawca moze. dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowacz podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 21/pn/2019.
Zmiana b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnegb aneksu do umowy z podaniem
przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego
podwykonawcy.

§2
t  ■ Termin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? zreahzowac dostaw? sprz?tu obj?tego przedmiotem umowy w terminie
do 30 dni licz^c od dnia zawarcia umowy, nie poiniej jednak niz do dnia 20.01,2020 r.,
z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

2. Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach umowy (hcencje na oprogrampwanie
komputerowe) zostaj^ udzielohe na czas nieoznaczony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo do
ich dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszaj^c praw innych osob lub podniiotow, w tym pmw
autorskich, prawa wlasnosci, praw do znakow towarowych, , patentow, dobr osobistych oraz;
ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^, i finansow^.

(a



n

n

Nf zamowietiia: 21/pn/2019 ^ wzor umowy

Wykonawca oswiadcza, iz licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniaj^.

Zamawiaj^cego do uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania (wraZ z wszelkimi

aktualizacjami, zmianami i modyfikacjami) zgodnie z ich przeznaczeniem w peinym zakresie ich

funkcjonalnosci.

3. Wykonawca zobowi£tzuje,; si? ptzekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze

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

ust.l b^dz ust.2 umowy, w terminie wynikaj^cym z ust.l niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zobpwi^zuje si? i oswiadcza, ze dokumenty licencyjne oraz nosniki; o ktorych mowa

w ust.3, nie naruszaj^ ptaw innycb osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, prawa wlasnosci,

praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego fytulu

calkowitq. odpowiedzialnosc prawn^i finansow^.

5.. Wykonawca zobowi^zuje si? na z^danie ktorejkolwiek z osob wskazanycH w §4 ust.l b^dz ust.2

umowy niezwlocznie przedlozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji

zgodnosci CE.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc sprz?t wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko do

miejsca znajduj^cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

7. Dostawa sprz?tu winna zostac potwierdzona protokoiem-dostawj, ktory winien zawierac dane zgodnie

z zal^cznikiem nr 5 do niniejszej umowy - w^^remprotokoiu dostawj.

8. Konkretny termin (dzien) dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? uzgodnic z Zamawiaj^cym

telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio pod numer telefonu lub na

adres e-mail wskazany w §4 ust.2 umowy, z zastrzezeniem, iz termin ten nie moze naruszac terminu

wskazanego w §2 ust.l umowy.

9. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na realizacj? dostawy sprz?tu dostawami cz?sciowymi.

10. Niebezpieczenstwo utraty lub uszkodzenia dostarczanego sprz?tu przechodzi na Zamawiaj^cego

z chwilq, podpisaniaprotokoiu dostawj. -
11. Podpisanie protokoiu dostanj zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem nalezytego wykonania

umowy.

12. Obowi^zek sporz^dzenia protokoiu, o ktorym mowa w niniejszej umowie, w oparciu o zal^czony

wzor protokoiu, spoczywa na Wykonawcy. Protokol winien zostac podpisany przez przedstawicieli

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

§3

Wyhagtodzenie i sposob zaptaty

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

w wysokosci: zl brutto (slownie: zlotych.brutto), w tym wynagrodzenie

netto: zl, zgodnie z zai^cznikiem nr 2 do iimowy — kalkulacja cenowa.

W prjpadku. vdj ohowiasrek podatkowj trdodnie y prsrepisami o podatku od towarow i usiup hedsde spocsjwai na

Zamawiajaam ust. 1 brsmi: Z tytulu wykonania przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy

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

i uslug, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy — kallmlacja cenowa., Obowi^zek zaplaty podatku

spoczywa na Zamawiaj^cym.

(Uwaga: ;(aicicspik nr2 do umouj ̂stanie pisjgotowanj w oparciu o pkt 1A. Jormular^a oferty).

2. Wynagrodzenie okre^one w ust.1 niniejszego paragrafu .zawiera Wszelkie koszty^ oplaty, podatki

i, naleznosci zwi^zane z realizacj^, umowy, w tym koszty transportu- do wskazanego miejsca



Nr zainowienia; 21/pn/2019 wzofumowy

i roziadunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy, a takze koszty zwi^zane z realizacj^ zobo-wiq,zan
z tytuiu gwarancji i r^kojrni za wady przedmiotu umowy.

W b- n^padku. ?dy obowia^ek podatkowy nodnie y prrepisami o podatku od towarow i usim hedm spoc^wai na
Zamawiaianm w ust.2 in Une topmecinku dopisuje sie: „za wyj^tkiem.podatku od towarow i usiug (VAT)".

3. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu, nast^i w formie polecenia
ptzelewu w terminie do . 30 dni licz^c od dma dostarczenia- do siedziby Zamawiaj^cego przez
Wykonawc^ prawidiowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokotu ■ dostawy, na rachunek

bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

4.^ Wartosc faktury VAT wystawionej - na podstawie niniejszej umoWy, nie moze-przekrocZyc kwoty
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. .Wykonawca zobowi^zuje'si? do wystawienia i dostarczenia faktury VAT z tytuiu niniejszej-umowy

. w terminie zgodnym z obpwi^zuj^cymi w tym zakresie przepisanai prawa, nie pozniej jednak niz

w dniu 24.01.2020 r., z zastrzezeniem ust.6.

6. . Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych. roku 2019, Zamawiaj^cy

zastrzega, iz w sytuacji niezrealizowania umowy przeZ Wykonawc? do dnia 20.01.2020' r. lub

w przypadku nie'^stawienia i niedostarczenia faktury VAT przez Wykonawcg w terminie do dnia

24.01.2020 r., Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do odst^ienia. od umo-wy z zacHowaniem zasad

okreslonych w §6 umowy,. w tym do naliezenia Wykonawcy kary umownej w- wysokosci 10%

wynagrodzenia caiko'^tego umowy okreslonego w §3 ust.l umowy.

7. Na fakturze VAT Wykonawca winien umiescic nastppuj^ce dane nabjrwcy: Narodowy Fundusz

Zdrowia z siedziby w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 'Warszawa, NIP: 4070001057. Odbiorc^

i'piatnikiem faktury VAT jest Sl^sH Oddzial Wojewodzki NFZ Z siedzibq, .w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

8. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zarnawiaj^cego.

9. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zapiata miaia bye dokonana, po. otrzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

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

n  wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.
11. W prZypadku ustawowej zmiaiiy stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, tj. przed

wystawieniem faktury, zmiana zostanie uwzgl?dniona w umoWe. W przypadku zwi?kszenia.stawki

-podatku VAT, wynagrodzenie netto, w tym takze ceny (wartosci) netto podane w zai^czniku nr 2 do

umowy, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku

VAT, -wynagrodzenie nie przekroczylo cen -wynikaj^cych z oferty Wykonawcy zlozonej w zamowieniu

nr21/pn/2019. ■ " .
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych wumo-wie, w tym

w zal^czniku nr 2 do umo-wy, zostanie doliczony podatek VAT w obo-wi^zuj^cej (nizszej) wysokosci.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z -wszelkirni jej konsekwencjami zostanie "wprowadzona -w drodze

pisemnego aneksu do umo-wy; " ' ■

12. Wykonawca os-wiadcza, ze -wynagrodzenie umowy okreslone ,w §3 ust.1 umo-wy, nie narusza

- przepisow Ustawy z dnia 22,07.2016 r. o zmianie usta-wy o minimalnym -wynagrodzeniu za prac? oraz

niektorych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177).
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13. Zamawiaj^cy zasttzega, iz dokona weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy zgodnie z przepisaini
wprowadzonymi ustaw^ z dtiia 12 kwietnia 2019 r. o zrnianib ustawy o podatku- od towarow i usiug
oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.;z 2019 r. poz. 1018).

■  §4 ■ '
1. Osob^ zobowi^zan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do staiego nadzoru. nad realizacj^

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

lub : , tel. , adres e-mail: . Dla skutecznosci

wystarczy dzialanie jedrtej z ■wymienionyGh osob.
2. Osob^ zobo-wi^zan^ i uprawnion^ ze strony Zatnawiaj^cego do staiego nadzoru. nad reaUzacj^

nimejszej umowy w zakresie rnerytorycznym oraz upowaznion^ do pqdpisania protokolu,
o ktorym mowa w niniejszej umowie,-jest: , tel ., adres e-mail: lub , tel.

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

3. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisania- protokolu, o ktorym rnowa
w niniejszej umowie oraz zobowi^zan?[ do nadzorowania reaUzacji umowy jest , tel ,
tel. kom. , adres e-mail:

4. Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust.' 1,. 2 lub 3 dla swojej skutecznosci bedzie wymagala
jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresci

. oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego oboyd^zuje zmiana.

§5
: Warunki gwarancji i tekojmi za wady przedmiotu umowy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za realizacje przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela 48^miesi^cznej gwarancji oraz rekojmi Za wady przedmiotu umowy na

warunkach okreslonych-w niniejszym paragrafie oraz w zai^czniku nr-1 do umowy. Bieg okresu '
gwarancji i rekojmi za wady Uczony jest od dnia podpisaniaprotokotu dostauy.

3. Wykonawca zobowiazuje si? do usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy (naprawa), lub do
dostarczenia nowego przedmiotu wolnego od wad, (wymiana), jezeli wady ujawnia sie w okresie
gwarancji.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego nieprawidiowosci (lub innych problemow)
r) ■ dotyczacych sprzetu (w tym oprogramowania), Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic odpowiedni

czas naprawy badz czas wymiariy nie dluzszy jednak niz 30 ,dni Hczac od dnia zgloszenia.
Konkretne warunki realizacji napra'^ badz wymiany beda kazdorazowo uzgadniane z Zamaydajacym

' w drodze korespondencji e-mail (adres e-mail Zamawiajacego wskazany . w ust'.S). Czynnosci
Wykonawcy b?da kontynuowane az do protokolarnegb usuniecia nieprawidiowosci/ problemu.

5. Wymiana przez Wykonawcy przedmiotu-wadliwego na nowy wolny od wad nastapi w dwoch
przypadkach:

a) na zadanie Zamawiajacego - jezeli w okresie. gwarancji dokonane zostaly co -najmniej trzy
naprawy, a przedmiot jest nadal wadHwy. W takim przypadku Zamawiajacy zglosi Wykonawcy
zadanie wymiany .w trybie wskazanym w ust.8;

b) na wniosek Wykonawcy - jezeli usuni^cie wady, wiazaloby 'si? z nadmiemym utrudnieniem dla
Wykonawcy lub. byloby nieuzasadnione ekonomicznie. W takim przypadku Wykonawca zglosi
zamiar dokonania wymiany Zamawiajacemu za posrednicpvem poczty elektronicznej na adres
e-mail Zamawiajacego wskazany w ust.8.

6. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek okoUczndsci uzasadniajacej zadanie - wymiany ppisanej
w ust.5 Uta lub Ht.b niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si^ do wymiany przedmiotu

W
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umowy na wolny od wad wraz z jego dostatGzeniem do miejsca, o ktorym mowa w §2 ust.6 umowy,
z zachowaniem zasad wskazanych odppwiednio w ust. 5 lit.a lub lit.b' oraz z zachowaniem czasu
wymiany zgodnie z ust.4. ' , ;

7. Wszelkie koszty z^^zane z napraw^ b^dz wymiany-ktoregokolwiek z elementow skkdajq.cych si?
na przedmiot umowy, w tym koszty ieh transportu, ponosi Wykonawca.

8. " Wszelkie zgiosZenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego b^dz z.tytuiu rgkojmi
za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy, naoga. bye skutecznie przekazane przez Zamawiaj^cego
za posrednictwem nastgpuj^cych kanalow kontaktu; poczty elektronicznej na adres e-mail:

i/Iub faksu: i/lub telefonu: i/Iub udost^pnionego portalu
internetowego /n> dniu '^awarcia umony Wykonawca wska^e, konkntne kanaty kontaktu — co najmniej dwa!.
Fakt otczymania zgloszenia Wykonawca zobowi^zuje si? kazdorazowo niezwiocznie potwierdzic^
Zamaawaj ̂cemu.

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

wskazanych w ust.8 zd.l kanalow kontaktu (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu na

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

zgloszenia dokonanego przez Zamawiaj^cego ww. kanalami kontaktu za skuteczne.

'  9. Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu ewentualne dpku'menty gwarancyjne najpozniej w dniu
podpisania protokolu dostany. Wykonawca oswiadcza, iz posiada . gwarancj?' producehta
sprz?tu/oprogramowania.

10. Wamnki gwarancji opisane w. dokumentach, gwarancyjnych nie mog^ bye sprzeczhe z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi' Z umowy. W przypadku, zaistnienia takiej sytuacji, Strotiy Zwiq,zane; b?d^

postanowieniami umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane. w dokumentach gwarancyjnych
mog^ bye korzystniejsze pd okreslonych w umowie.

11. Uprawnienia i zobPwi^zania z tytulu r?kojmi Za wady okre£aj^ przepisy kodeksu cywilnego. ■

§6 ■

Kaiy umowne

1. W przypadku nie'^konania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobO'wd^zuje si? zaplacic
Zamawiaj^cemu kar? umown^: ' - '

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia bnitto okreslonego w §3 ustl umo-^, jezeh Zamawiaj^cy odst^i od

n  .urnp'^T' z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, a takze jezeh Wykonawca zlozy oswiadczenieo odst^pieniu od umowy b^dz o rozwi^zaniu umowy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce pdst^pienie od
umowy przez Zamawiaj^cegP rozutniec nalezy raz^ce naruszenie postanowieh umowy przez

-  - Wykonawc?; za raz^ce naruszenie postanOwieh^ umowy w szczegolnosci moze zostac uznane

niezreahzowanie umowy w terminie do dma 20.01.2020 r. lub niewystawienie i niedostarczenie faktury
VAT przez Wykonawc? w terminie do dnia 24.01.2020 r. Postanowienia ust.1 ht.a) nie naruszaj^
postanowieh ust.4 niniejszego paragrafu;

b) w wysokosci 50,00 z! za kazdy dzieh opoznienia w stosunku. do terrnihu okreslonego w §2'ust.l
umowy (20.01.2020 r.). W sytuacji niezreahzowania umowy przez, Wykonawc? do dnia 20.01.2020 r.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozhwosc skorzystania z prawa do odstapienia od umowy zgodnie
z ust.l ht.a i ust.5 oraz do nahczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okre^onej w ust.l ht.a
(niezaleznie od innych kar Umownych);

c) w wysokosci 25,00 z-l za kazdy. dzieh opoznienia w stosunku do czasu naprawy b^dz wyriliany

okreslonego w §5 ust.4 umowy (30 dni hcz^c od dnia zgloszenia);
d) , w "^spkosci oraz na zasadach okreslonych w zal^czniku nr 3 do umowy — Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ.
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2. Zamawiajq,cemu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania .uzupelniaj^cego do 'wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zapiaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 14 dni-liez^c od daty otrzymania wezwania
do zaplaty kairy umownej. W razie opoznienia z zapiat^ katy umownej Zamawiaj^cy moze z^dac odsetek
ustawowych za opoznienie za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu prac. W razie opoznienia w zapiacie
kary, Zamawiaj^cy riioze potr^cic nalezn^ mu kar?, jak rowniez naleziie mu odsetki od kary, z dowolnej
naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku do Zamawiaj^cego ■ (w tym w szczegolnosci z
wynagro dz enia).

4. Sankcja w pOstaci kary umownej zostaje wyi^czona w przypadku wyst^pienia okolicznosci siiy wyzszej
w rozumieniu przyjgtym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzerde zewri^trzne, niemoznosc jego

. przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkorh), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofakie
dziaiania przyrody, zamieszki.uliczne, o He rnialy wpljrw na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosCiach, o ktorych mowa powyzej draz ich -i^lywie na wykonanie umowy
Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pisnue oraz uzyskac
pisemne stanowisko Zarnawiaj^cego co do kwaHfikacji zd^zenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako
sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona^ rowiuez w przypadku, gdy odst^pienie od umowy
b^dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzyrfianie przez Wykoriawc? termiiiow
wykonania urnowy bq.dz innego terminu, do ktorego zachowania Wykonawca jest Zobowi^zany na
podstawie niniejszej umowy, zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.

5. Ods.t^pienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nast^pic w terminie do 7 dni Ucz^c

od. dnia powzi?cia wiadornosci o prZyczynie odst^ienia poprzez pisemne oswiadczenie ziozone
Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? odst^pienia od umowy. W przypadku
odst^pienia od umowy Wykonawcy nie przysiuguje z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do
Zamawiajecego. .

6. W przypadku zbiegu podstaw do odstepienia od umowy i naliczenia kary umownej okreslonej w ustl lit.a

niniejszego paragrafu, Zamawiajecy moze skorzystac tylko z. jednej ppdstawy do naliczenia kary
z tytulu odstepienia od umowy.

§7

Umowa o zachowaniu poufhosci w NFZ

■ Osoby biorece udzial w reakzacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzorujece umow?, a takze majece bezposredni dost?p do sprZ?tu Zamawiajecego w zwiezku z realizacje

niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiezan z typalu gwarancji i r?kojmi za wady,

zobowiezane se do zachowania,w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczecych Zainawiajecego,

w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osoboWych

podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w tcakcie fealiZacji umowy niezaleznie od form przekazania

tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochoWanie tajemnicy rowniez przeZ osoby

i  podmioty, ktorymi posluguje si? wykonujec obowiezki wynikajece z niniejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym potru?dzy Stronami Urnowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zalecznik nr 3 do niniejszej unaowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobo-wdezaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiajecego

doinahczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu

poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobo^^ezahiu

do zachowania poufnosci stanowi zalecznik.do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ- '
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3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane sq, do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

jako tajemniGa przedsigbiorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w, obowi^zuj^,cych
przepisach, uzyskanych w trakdie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz
ich zrodia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^ci^ RODO* oraz ze wypeinii

obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 liib art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych

dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy, w przypadku, gdy

obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - ro;^orr(eids;eme Parlamentu B.uropejskiego i Ra<^ (UE) 20161679 ̂  dnia 27 kwktnia 2016 r. iv sprawie ochrony osob
^ fî c;(njeh w ^ pr^twarr^aniem danych osohonych i w sprawie swohodnego pr^epiywu takich danych. oras^ uchylenia
^rektyuy 95j46IWB, (ogolne rof^orv^d^nie o ochronie danych) (D^. Ur^. UE E 1195^04.05.2016).

5. JQauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych ; wmz ze, wzorem oswiadczenia

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez

pracownikow Wykonawcy oswiadczenia, Wykonawca przedklada osobie, o ktorej mowa w §4 ust.1

umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§ 8

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

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

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastpsowanie przepisy ustawy

Prawo zamowieh publicznych oraz Kodeksu cywdnego. . ■

3. Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^, w zamowieniu nr 21 /pn/2019.

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

wiasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego.Funduszu Zdrowia (Katowice).

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

otrzymuje Zamawiaj^,cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CV WYKONAWCA

Zaf^cznik m 1 do umowy zbstanie przygotowany w oparciu. o fortnulatz opis przedmioiu
zamowienia.

Zatqcznik nr 2 do umowy zostanieprzygotowany w oparciu opkt lA formularza oferty.
Zatqczhik nr 3 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o wzor Umowy o zachowaniu
poufnosci wNFZ zatqczony do wzoru niniejszej urnowy.
Zatqcznik nr 4 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o Klauzul^ inforrnacyjnq dot.
przetwarzania danych osobowych wfaz ze wZorern oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania
poufnosci.
Zatqcznik nr 5 - wzorprotokotu dostawy

I Dziafu K.i!iegowo.4
? w Katowicach

(8^1^ Sprawozdawczo.fci

Dziahj Inwcstycji i Zani6wi&n PuDhcznycnSla.skiegoOdiiziatuWojew6dzldego -
Narodowagp teauszu Zdrowia w Katowicach

■^amrspm KM

Wfm Ipas,<2jy

O!«ojpz nzsnpunj ogaMopojBjM
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Nrzamowienia: 21/pn/2019
zat^cznik nr 3 do umowy - wzor Umowy

0 zachowaniu poufnoSci w NFZ
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrpwia - Slqskim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kcssutha 13, reprezentowanym przez;

- p.o. Dyrektcra 6l^sklegc Oddziatu Wcjewodzkiegc Narcdcwegc Funduszu
Zdrcwia,

w imleniu ktorego dzlata: na podstawie petnomccnictwa nr z dnia

, zwanym dale] „Zamawiajqcym"
a

z siedzlb^ w , adres: , wpisanym dc
prcwadzcnegc przez pcd numerem /jezeli

dctyozy/,

NIP: , REGON: wysckcsc kapitatu zaktadcwegc: /jezeli dctyozy/,
w imieniu ktorego dziata:

-  zwanym dale] „Wykonawc^",
0 tresci nastopujqcej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest dostawa

przetqcznikow sieciowych, zwanej dalej „umow^ podstawow^", Strony w celu wtasciwej

ochrony danych poufnych udostopnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej

postanawiaja, co nastppuje:

r)

§1
llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaja wyrazy „lnforrhacje Poufne" oznaczaja one:

1) przekazywane Wykonawcy wszeikie informacje lub dane, ha pismie lub zapisane w inny
sposob, dotyczaoe spraw, planow dzialalnosci Zamawiajacego |ub przedsiowzipc
Zamawiajacego zwiazanyeh z realizacja umowy podstawowej,

2) wszeikie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicielami Stron w zwiazku z realizacja
umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajacego,
ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowia Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia sa powszechnie znane
lub jawne.

§2
1. Z uwagi na udostopnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiazuje si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie od formy, w jakiej
zostaty mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wytacznie na uzytek prowadzpnej wspotpracy
w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduja si? one w posiadaniu
Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wytacznie osobom bioracym udziat w realizacji umowy
podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te sa niezbodne dia prawidtowej
realizacji umowy podstawowej;
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zat^cznik nr 3 do umowy -r wzor Umowy
0 zachowaniu poufno§ci w NFZ

5) poinformowania osob, o ktoryoh mowa w §2 ust,1 pkt 4 niniejszej umowy,
0 poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,
pouczenia ich w sprawie traktpwania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania od tych
osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek
sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie na tak^ czynnosc
pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne w zwi^zku
z realizacj^ umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do ujawnienia Informacji
Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom bior^cym udziat w realizacji
umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore okazq upowaznienie Zamawiajqcemu
do udziatu w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajqcego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu lub zniszczenia na wtasny koszt wszelkich
materiatow zawierajqcych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze wszystkimi kopiami
b?dqcyml w posiadanlu Wykonawcy. Sposob zniszczenia materiatow winien uzyskac
pisemnq akceptacj? Zamawiajqcego.

W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowi^zkow dotycz^cych Informacji Poufnych,
0 ktorych mowa w niniejszej umowie, WykOnawca zaptaci Zamawiajqcemu kar? umown^
w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pi?c tysi?cy 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek
ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajqcego, w terminie do 14 dni liczqc od
daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.
Osoby bior^ce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wyst?puj^ce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez
podwykonawcow i dalszych ppdwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowiazujace ich
do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru okreslonego w zatqczniku do
niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia Wykonawca zobowiazuje si? ziozyc
Zamawiajacemu przed przystapieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez
dan? osob?. Obowiazek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonujacych czynnosci
zwiazane z wypetnianiem zobowiazah Wykonawcy z tytutu gwarancji i r?kojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.
W przypadku nieztozenia Zamawiajacemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej kwot? 1.000,00 ztotych /stownie:
jeden tysiac 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.
tiaczna wysokosc kar umownych, o ktorych mOwa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu, nie
moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pi?cdziesiat procent/ wynagrodzenia catkowitego
brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy podstawowej.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych, odszkodowania
za zawinione wytacznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji Poufnych, w wysokosci
przewyzszajacej kar? umowna, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stron?
poszkodowana z tego tytutu, przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub
w ust.4 niniejszego paragrafu.

Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajacego przez caty czas
tnwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasni?ciUj a takze
w okresie gwarancji i r?kojmi, bez wzgl?du na podstawp prawna (tak kontraktowa, jak
1  dellktowa) i przyczyn? tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do szkod rzeczywistych.
Ograniczenie i wytaczenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

5.

7.

li /
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a) przypadkow wyrzadzenia szkody z winy umyslnej;
b) innych przypadkow okreslonych bezwzgladnie obowiazujacymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub dais! Podwykonawcy winni zostac
zobowiazani przez Wykonawe§ do przestrzeganla zobowiazan wynikajacych z ninlejszej
umowy.

§3

1. Zobowiazania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacjl PoUfnych, ktorych
ujawnlenie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zujacych przeplsow prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowiazany na mocy prawa lub wezwania sadu badz innych
uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacjl Poufnych, niezwtocznie
zawladomi na pismie Zamawlajacego przed dokonanlem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiazany na mocy obowiazujaoych przeplsow prawa, wezwania sadu lub
innych uprawnionych organow, do ujawnienia informacjl Poufnych, b^dzie uprawniony do
ujawnienia informacjl Poufnej wytacznie w zakresie wymaganym prawem oraz zobowiazany
do podjacia wszeikich uzasadnionych srodkow majacych na ceiu upewnienie si?, ze
informacje Poufhe sa traktowane jako poufne.

§4
Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za przestrzeganie postanowieh njniejszej umowy przez
swoich pracownikow badz inne osoby, ktore b^da zaangazowane w proces reaiizacji umowy
podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow i daiszych
podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiazywania umowy podstawowej, ztym
ze zobowiazanie do zachowa.nia tajemnicy i poufnosci informacjl Poufnych
i odpowiedziainosc z tego tytutu, pozostaja w mocy takze po wygasniaciu ninlejszej umowy oraz
umowy podstawowej, nie wytaczajac okresu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgoda na to, ze nie b^dzie uprawniony do riabycia zadnych
praw do informacjl Poufnych przekazanych przez Zamawlajacego iub od niego uzyskanych.

§7
1.

I

Strony poddaja pod rozstrzygniacie sporow powstatych na gruncie ninlejszej umowy,
.wtasciwemu miejscOwo ze wzgi^du na siedziba Zamawlajacego sadowi powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieureguiowanych w ninlejszej umowie znajduja zastosowanie
w szczegoinosci przepisy kodeksu cywiinego oraz inne obowiazujace przepisy prawa.

§8

Zmiany ninlejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
Zatacznikiem do' ninlejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowiazaniu do zachowania poufnosci,
ktore stanOwi jej integraina cz^sc.

§10

Niniejsza umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmiacych egzempiarzach, z czego dwa
egzempiarze otrzymuje Zamawiajacy, jeden egzempiarz otrzymuje Wykonawca.

u/ ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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0 zachowaniu pdufnosci w NFZ

Zatqcznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi^ i nazwisko)

(nrPESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowiqzaniu do zachowania pQufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentujqc w dniu Wykonawc§ podczas realizacji

umowy na dostaw^ przetqcznikow sieciowych, w siedzibie Sj^skiego OVV NFZ w Katowicach,

z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowiqzuj^ si§ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Roufnych uzyskanych podczas realizacji
umowy podstawowej w. przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy, w jakiej zostaiy mi

przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Roufnych uzyskanych . podczas realizacji umowy
podstawowej, o ktorej mbwa w pkt 1, wyt^cznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodovyy Fundusz Zdrowia.na potrzeby zwiqzane z realizacji umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

1/1/
RAD

mgr Tt

KOORDYNATOR
ds. Ztote^wanego Systemu Zarz^di^a
w  Oddziale Wojewddaicini

Narodowego FuIkIuszu Zdrowia w Katowicach

A

<res3 Uzdowsks

V

K^sz^Taszkow0
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Nrzambwienia: 21/pn/2018
Zatqcznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowigzaniu do zachowania poufnosci _

klauzulaIntorma^^
DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL^SKIM OBDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH

OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWI4ZKU Z ZAWARCIEM
"  ' IREALlZACJAIJMOWY(pzp)''' ' • "" ^ ■

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOW^ CH

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego OTZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Pahstwo
skontaktowac w nast^puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem: kaneelaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCII

W spfawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl
• CELIPODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe b?d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na dostaw? przel^cznikow sieciowych,
w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania:
21/pn/2019), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej
„pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udost?pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.

• ODBIORCY DANY CH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadajqce upowaznienie do pozyskiwania

_  tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego. Dane osobowe mogq zostac
(  ) przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia

przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego

• ZRODLO I KATECORIE D.VNT CH OSOBOW YCH

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy - rowniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania o udzielenie.zamowienia publicznego.
• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH .

Panstwa dane osobowe b?dq przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikajqcy z przepisow ustawy 0 narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

• PRAW.AOS6b, KTORYCll DANE DO lA'CZ^
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczq przysluguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;

■ prawo do sprostowania danych;

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
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■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec. przetwarzania;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.
• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

, Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• INFORMACJA W ZAKUFSIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOVVAMA DECYZJI

OR.VZ PROFILOWANIA

Pahstwa dane nie poshizq do zautomatyzowanegp podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imi^ i na^isko)

(nazwa Wykommicy, adres siedzihy)

OSWIADCZEME

0 zobowiazaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawcp podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego QWNFZ w Katowicach, z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje
sip do;
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest dostawa przel^czriikow sieciowych, w okresie realizacji zamowienia, a takze
po wygasnipciu lub rozwi^zaniu umioviy, niezaleznie od formy:w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Potifnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu
realizacji umowy.

miejscowoic, data czytelnypodpis

0^

mQr^resaUzdowsKs
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Nr zamowienia: 21/pn/2019 wzor protokotu dostawy -

zatqcznik.nr 5 do wzdru umowy

PROTOKOL DOSTAWY

n

Miejsce dostawy:

Data dostawy:

Wykonawca:
f nazwa, adres )

Zamawiaj^cy:
( nazwa, adres )

Osoby dokonujqce odbiofu dostarczonego sprz^tu:

1  ( przedstawiciel Zamawiajqcego)

2. (przedstawiciel Wykonawcy) ̂

Przedmiotern dostawy i odbioru w ramach umowy nr Z;dnia jest:

Lp. Nazwa przedmiotu
dostawy

IIosc Numer seryjny uwagi

■

n

Potwierdzenie kompletnosci dostawy:
•  TAK *

• NIE * - zastrzezenia

Potwierdzenie zgodnosci przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:

•  Zgodne *

• Niezgodne' - zastrzezenia

Wykaz dokumentow dostarczonych wraz z przedmiotern dostawy (jesli byiy wymagane):

Caie zamowienie zostato zrealizowane nalezycie/nienalezycie*.

Podpisy:

1

2....: ; ;

(przedstawiciel Zamawiajqcego)

1.

2.

(przedstawiciel Wykonawcy)

niewlasciwe skreslic

fr- mgrTeresMUzaowz-


