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Nr zam6wienia: 24/pn/2019

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

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

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j .t. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).
Numer postfpowania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 24/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Rodzaj zamowienia: dostawa

Wartosc zamowienia jest mniejsza niz rownowarto^c kwoty: 144.000 euro.

Terminologia |

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej! dalej taidie „SIWZ" mowa jest
o "pzp" lub „ustawie", nalezy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Ilekroc w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki

Narodowego Funduszu Zdrowia (Sl^ski OW NFZ lub Slqski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach"

nalezy przez to rozuniiec dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekroc w niniejszej SIWZ mowa jest

' 0 „rozporz4dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" nalezy przeiz to rozumied rozporz^dzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy

w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zaiiidwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa komputerdw przeno^nych wraz z osprz?tem dla Sl^skiego Oddzialu

Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie

z foimularzem dpis przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV): 30213100-6 komputery przeno^ne; 30231300-0 monitory ekranowe;

30237410-6 myszka komputerowa; 30237460-1 klawiatury komputerowe; 30237270-2 torby na komputery

przenosne, 30237280-5 akcesoria zasilaj^ce.

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostaw?:

1) Komputer przenosny Typ 1 - 8 szt.

2) Komputer przenosny Typ 2-6 szt.

3) Komputer przenosny Typ 3 - 1 szt.

4) Monitor Typ 1- 8 szt.

5) Monitor Typ 2- 14 szt.

6) Zasilacz do notebooka - 5 szt.

7) Dysk SSD do notebooka - 5 szt.

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na wanmkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym zai^cznik

do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.
1  ' \

Na etapie realizacji umowy, w trakcie odbioru jako^ciowego dostarczonegoisprz?tu, Zamawiaj^cy zastrzega sobie

mozliwpsd dpkonania badania losowo wybranych komputerdw przeno^nych pod k^tem spelniania wymagah
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umowy. Badanie nast^pi przy u^yciu programu (testy) wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamowienia.
Zamawiaj^cy moze podj^d decyzj? o przeprowadzeniu badania pod nadzorem biegiego-rzeczoznawcy.

SIWZ, w tymformularz opis przedmiotu zamowienia, zawiera standardy jakosciowe, o ktdrych mowa w art. 91 ust.2a
pzp.

»Wykonawca winien podac w tre^ci formularza opis przedmiotu zamowienia nazwf producenta oraz nazw^
modelu oferowanych elementdw.

2. Wvkonawca winien zio^c nast^puj^ce oswiadczenia. ktorych tre^c znajduje si? w formularzu oferty:
a) O^wiadczamy 1 zobowiqzujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie fabrycznie nowy

oraz b?dzie pochodzil z biez^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2019 r.
b) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamdwienia b?dzie wyprodukowany

zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni warto^ciowy i nadaj^cy si?
do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.

c) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz oferowany i dostarczony przez nas przedmiot zamdwienia pochodzi

• z legalnego ^ddia, b?dzie obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ)

zawartych w cenie oferty. Oswiadczamy, iz posiadamy gwarancj? producenta oferowanego sprz?tu.

Oswiadczenia wymienione powyzej stanowi^ tresd oferty, a tym samym nie stanowi^ dokumentdw w rozumieniu

art.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,

jakich moze ±^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

3. Przedmiot rdwnowaaiv do opisaneao w SIWZ

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywad przez

wskazanie znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrddla lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje

produkty lub ushigi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, jezeli mogioby to doprowadzic

do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych wykonawcdw lub produktdw, chyba z;e jest to uzasadnione

specyfik^ przedmiotu zamdwienia i zamawiaj^cy nie moze opisad przedmiotu zamdwienia za pomoc^ dostatecznie

dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysz^ wyrazy "lub rdwnowamy".

Stosownie do art. 30 ust. 5 pzp Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwi^zania rdwnowame opisywanym przez

zamawiaj^cego, jest obowi^zany wykazad, ze oferowane przez niego dostawy, ushigi lub roboty budowlane

spebiiaj^ wymagania okreSlone przez zamawiaj^cego.

Maj^c na uwadze powyzsze, a tak^e fakt, iz jest to uzasadnione specyfik^ przedmiotu zamdwienia oraz,

ze Zamawiaj^cy nie mo^e opisad przedmiotu zamdwienia za pomoc^ dostatecznie dokladnych okreslen,

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawc? przedmiotu rdwnowaznego do opisanego w SIWZ

w zakresie, w jakim wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamdwienia, zrddlo

lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje produkty lub ushigi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?,

z zachowaniem zasad i przy spelnieniu wymogdw opisanych w SIWZ.

Spehiienie warunku rdwnowaaiosci Wykonawca zobowi^zany jest wykazad na wypebiionym, podpisanym

i zal^czonym do oferty formularzu opis rdwnowaznosci. Formularz opis rdwnowaznosci nalezy wypelnid przy

uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszym punkcie SIWZ, a takie w treSci samego fomularza.

1) System operacyjny - pkt 1 poz. 11, pkt 2 poz.l2, pkt 3 poz.ll formularza opis przedmiotu zamdwienia

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosd zaoferowania przedmiotu rdwnowamego w odniesieniu do przedmiotu

zamdwienia opisanego w ww. punktach formularza opis przedmiotu zamdwienia.
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Jezeli Wykonawca oferuje system operacyjny zgodny z systemem wskazanym w pkt 1 poz. 11, pkt 2 poz.l2 oraz
pkt 3 poz. 11 fonnularza opis przedmiotu zamdwienia, obpwi^zany jest zlozyc tylko formularz opis przedmiotu
zamdwienia.

Jezeli Wykonawca oferuje system operacyjny rdwnowamy do opisanego odpowiednio w pkt 1 poz. 11, pkt 2
poz.l2 lub pkt 3 poz.ll, Wykonawca zobowi^zany jest zlozyc oprdcz formularza opis przedmiotu zamdwienia
rdwniez formularz opis rdwnowaznoki. W takim przypadku Wykonawca wypelniaj^c formularz opis
rdwnowamo^ci winien wskazac nazwp oferowanego systemu operacyjnego, a takze nazw? producenta oferowanego
systemu oraz przedstawid w cz^sci opisowej formularza, opis systemu operacyjnego rdwnowa:znego.
Opis ten winien wykazac (udowodnic) rdwnowaznosc oferowanego przez Wykonawc? systemu operacyjnego
w zakresie wszystkich parametrdw technicznych, uiytkowych, fimkcjonalnych i jakosciowych, ktdre winny byd
na poziomie nie gorszym od parametrdw reprezentowanych przez odpowiadaj^cy mu system operacyjny wskazany
przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia, na zasadach opisanych w niniejszym punkcie
(IIL3) SIWZ.

Kazdy z oferowanych systemdw operacyjnych rdwnowaznych winien zapewnid poprawn^ wspdlprac? z wszystkimi
urz^dzeniami oraz aplikacjami Zamawiaj^cego przystosowanjmii do wspdlpracy z systemami operacyjnymi rodziny
Windows.

Opis rdwnowazno^ci

Za rdwnowazny system operacyjny uwaia si? system operacyjny spebiiaj^cy standardy jakosciowe systemu
wymaganego przez Zamawiaj^cego oraz wspdfpracuj^cy bez zakidcen z systemami, usiugami i oprogramowaniem:
-Microsoft Office 2013 i 2016,

-Microsoft Exchange 2013,

-Microsoft Active Directory Domain Services, w tym polisy GPO i WSUS 3.0,
-oraz systemem zakupionym w ramach umowy na swiadczenie Ushig Subskrypcji Systemu lnfnrmafyr.7np.gn
Wspomagania Dzialalnosci Narodowego Funduszu Zdrowia, zawartej pomi?dzy Central^ Narodowego Funduszu
Zdrowia w Warszawie a Kamsoft S.A. z siedzib^ w Katowicach - umowa nr 33/2019 z dnia 29.03.2019 r. zawarta
przez NFZ z siedzib^ w Warszawie, ul. Grdjecka 186.

Przez spebiienie przez system operacyjny standarddw jakosciowych systemu wymaganego przez Zamawiaj^cego
nale^ rozumied fakt, iz odpowiada on co najmniej takiemu poziomowi ftmkcjonalnemu, uiytkowemu
i technicznemu, co system operacyjny wskazany z nazwy przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu
zamdwienia oraz b?dzie na nim poprawnie dzialad calosd oprogramowania posiadanego przez Zamawiajqcego,
a w szczegdlnodci moduly Systemu Informatycznego dostarczane w ramach umowy, 0 ktdrej mowa wyi:ej.

2) Standardy

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamdwienia zgodnego ze standardem rdwnowatoym
do standardu wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia, w nast^puj^cym przypadku:

Zgodnosc ze standardem EPEAT - pkt 1 poz. 15, pkt 2 poz.l6, pkt 3 poz.l5, pkt 4 poz.3, pkt 5 poz. 3
formularza opis przedmiotu zamdwienia. W przypadku zaoferowania urz^dzeh zgodnych ze standardem
rdwnowaznym do standardu EPEAT, Wykonawca obowi^zany jest podad w formularzu opis rdwnowaznosci nazw?
oferowanego standardu rdwnowaznego.
Jezeli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia zgodny ze standardami wskazanymi wyzej, Wykonawca wypehiia
tylko formularz opis przedmiotu zamdwienia.

Jezeli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia zgodny ze standardem rdwnowainym do standardu wskazanego
powy2:ej Wykonawca jest zobowi^zany wypelnic oprdcz formularza opis przedmiotu zamdwienia rdwniez
formularz opis rdvmowaaio^ci. podaj^c nazw? danego standardu rdwnowamego.
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Uwaga: wsz^dzie tarn, gdzie w SIWZ pojawiajq si§ okreslenia wskazujqce znaki towarowe, patent lub pochodzenie
przedmiotu zamowienia, zrodio lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez
konkretnego wykonawc^ nalezy przyjqc, ze wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy „lub rownowazny". Podanym
standardom lub certyfikatom towarzyszy wskazanie, iz dopuszcza si^ rozwiqzania rownowazne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszq wyrazy „ lub rownowazne

Uwaga! Zamawiaiacv dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwo§6 dostarczenia przez Wykonawc?, na jego
pisemny wniosek, innego modelil sprz?tu tego samego producenta ni± model wskazany przez Wykonawc?
w formularzu opis przedmiotu zamdwienia odpowiednio oferowanego komputera przenosnego, monitora
komputerowego, zasilacza komputerowego lub dysku SSD do notebooka, pod warunkiem i^cznego spelnienia
przeslanek wskazanych we wzorze umowy.

4. Okres oraz warunki gwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia
Wykonawca winien zaoferowac 36-miesi?czn^ gwarancj? oraz r?kojmi? za wady na warunkach okre§lonych
w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formularzu opis przedmiotu zamowienia.

Bieg okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady liczony bfdzie od dnia podpisania protokohi odbioru jakosciowego.

5. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert czeiciowvch. co oznacza, ze Wykonawca moze
ziozyc tylko jedn^ ofert? na calo^d zamdwienia.

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

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwo^ci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.
4) J?zyk post?powania.

Wyjasnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^te si? z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j-t. Dz.U.2019.1480), ktdra formuhije zasad? u^wania j?zyka

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

polskim w art. 11 stanowi, ii, art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wiasnych, zwyczajowo

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

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

6. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca mo±e powierzyd wykonanie cz?sci zamdwienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust. 1 pzp z^da wskazania przez Wykonawc? cz?sci zamdwienia, ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? fmn podwykonawcdw

(patrz pkt 14 formularza oferty).

3) Podwykonawcy nie jest producent sprz?tu, ani zaden inny podmiot, od ktdrego Wykonawca zakupil towar

w celu dalszej odsprzedazy w przyszlo^ci, o ile zakup nie zostal lub nie zostanie dokonany tylko i wylycznie w

celu wykonania przedmiotowego zamdwienia o udzielenie zamdwienia publicznego.

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

pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem sy uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze^d

zamdwienia publicznego. zawarty mi?dzy wybranym przez zamawiajycego wykonawcy a innym podmiotem

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

a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.
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IV. Termin i mieisce vyykonania zain6wienia

1. Termin wykonania zam6wienia:

a) dostawa przedmiotu zamdwienia wiima nast^pid w terminie do 20.01.2020 r.
b) licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramaph niniejszego zamdwienia winny

zostac udzielone na czas nieckreslony.

Z uwagi na okoliczno^c, iz przedmiot zamdwienia jest finansowany ze srodkdw inwestycyjnych roku 2019,
Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opdinienia w dostawie sprzptu w stosunku do terminu dostawy,
tj. przekraczaj^cego datp 20.01.2020 r., Zamawiaj^cy bpdzie mdgl skorzystac z prawa do odst^pienia albo
do rozwigzania umowy.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zawarcie umowy winno nast^pid do dnia 31.12.2019 r. Zawarcie umowy po tym terminie
CO do zasady nie jest mozliwe z uwagi na fmansowanie zadania objptego zamdwieniem z rzeczowego planu inwestycyjnego NFZ
na rok 2019. Zgodnie z regulacjami obowiqzuj^cymi w NFZ warunkiem fmansowania zadan z planu roku 2019 jest zawarcie
umowy (udzielenie zamdwienia) do dnia 31.12.2019 r. Wobec powyzszego Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odst^pienia
od zawarcia umowy.

2. Miejsce wykonania zamdwienia (miejsce dostawy): ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

V. Warunki udzialu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegac sip Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj^ warunki udzialu w postppowaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym postppowaniu Zamawiaj^cy nie stawia zadnych warunkdw udzialu 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 oswiadczenie 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 podjpte przez niego Srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przestppstwem lub przestppstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pienipaie za doznan^ krzywdp lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdlpracp z organami scigania oraz podjpcie konkremych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestppstwom lub przestppstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postppowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje sip, jezeli wobec Wykonawcy,
bpd^cpgo podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania sip o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okreSlony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust. 8 pzp).

» Zamawiaj^cy mo^e wykluczyc Wykonawcp na kaMym etapie postppowania o udzielenie zamdwienia.

^^•2) Art. 22 ust.1 Pkt 2 dzd - Zamawiajqcy nie okreSla (nie stawia) zadnych warunkdw udzialu
w postppowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).
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2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych sif o udzielenie zamdwienia; warunek niepodlegania
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spehiic kazdy z Wykonawcow wspolnie
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. Wykaz oiwiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacvch spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

aktualne na dzien skladania oferty o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

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

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

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie interaetowej Zamawiaj^cego ("www.nfz-katowice.pl')

informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy

o przynaleznosci albo braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.I pkt

23 pzp.

W przypadku przynalemo^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zio^c wraz z o^wiadczeniem

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

konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.

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

dokumentdw (...).

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

3. W przypadku wspdlnego ubiegania si? o zamdwienie przez Wykonawcdw:

1) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 sklada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

o udzielenie zamdwienia;

2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 sklada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

o udzielenie zamdwienia.

4. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

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

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

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

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

Zamawiaj^cy nie dopuscil rdwniez.mozliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uiyciu Srodkdw

komunikacji elektronicznej w sposdb okre^lony 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 Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwo^d

skladania dokumentdw lub oswiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uzyciu srodkdw komunikacji

elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra

Przedsi?biorczo§ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw

dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym ze:
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1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentow, skiadane
w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodnosc z oryginalem,

2) po^wiadczenie za zgodnosc z oryginaiem nast^puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,
sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.

»Pebiomocnictwa skladane w oryginale lub w formie kopii poiwiadczonej.notarialnie/odpis notariahy.

UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty

pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pebiomocnika do reprezentowania

ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreslonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pebiomocnictw.

»Poswiadczenia za zgodnosd z oryginaiem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnoSciach

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

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

rodzajdw dokumentdw).

»Zamawiaj^cy moze z^dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentdw

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

w^tpliwo^ci CO do jej prawdziwo^ci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia w sprawie rodzajdw dokumentdw, dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny

bye skladane wraz z tlumaczenieni na j?zyk polski.

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

Je:zeli Wykonawca nie zlo^l o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych

do przeprowadzenia post?powania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompleme, zawieraj^ bl?dy lub budz^

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

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

lub poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby

uniewatoienie post?powania.

Je;teli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlo^l wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

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

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.

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

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

6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznosci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokmnenty dotycz^ce

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

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

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

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawee dost?pnoSci oSwiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,

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

ogdlnodost?pnych i bezplamych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodziebie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.



Nr zani6wienia: 24/pn/2019

W przypadku, o kt6rym mowa powyiej, Zamawiaj^cy moie z^dad od Wykonawcy przedstawienia tiumaczenia
na j^zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zaraawiaj^cego dokumentow.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei mozliwosci wvmaga wskazania przez Wvkonawce

skonkretvzowanvch oswiadczen lub dokumentdw.

»W przypadku wskazania przez Wvkonawce oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5 1 §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktbre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlnoSci oswiadczen lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczed lub
dokumentbw, o lie s^ one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tei mozliwoSci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch oSwiadczen lub dokumentow.

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ naleiy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym postfpowaniu.

7. Art. 24aa nzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz; zgodnie z art. 24aa ust,l pzp moze w niniejszym postfpowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast?pnie zbadad, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

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

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

wykluczeniu wykonawca, ktory ziozyl ofert? najwyzej ocenion^ spoSrod pozostalych ofert.

VIL Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz nrzekazvwania

oSwiadczen lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za poSrednictwem operatora pocztowego

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

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

ushig drog^ elektroniczn^, tj. pocztg elektroniczn^ e-mail, z zastrzez:eniem, ii. oferta winna zostac zlozona pod

rygorem niewamoSci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zioz;one z zachowaniem formy okreSlonej

w pkt X lit. B SIWZ (rowniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust.3a

pzp), zaS oSwiadczenia i dokumenty, o ktbrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzaj6w dokumentdw, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamowienia (rowniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktbrym 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 rodzajdw

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

Uwzgl?dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowied publicznych oraz

niektorych irmych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rdwniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

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

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

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

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

poSrednictwem faksu lub przy u^ciu Srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. 0 Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien posiugiwac si? numerem sprawy okre^lonym
w SIWZ.

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

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

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnied
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwiefi publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej nii; na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - je^eli warto^d zamdwienia
jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
te wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplyn^I do Zamawiaj^cego nie pdmiej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. I pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy
moze udzielid wyjaSnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

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

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynnoSci przypada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

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

Pan Mariusz Partyka - Gldwny Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych;

adres e-mail: zamowieniapubliczne@.nf7-katowice,pl.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadiiim w wysokosci:

2 000,00 zl (slownie: dwa tysiqce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moi:e wnieSd wadium w jednej lub kilku nast?puj4cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnoSciowo-kredytowej, z tym,

ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?toym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci,

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale^ wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:

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

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

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

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?ziia, Wykonawca obowi^zany jest zlozyd dokument

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

Tre^c takiego dokumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadno^ci ±^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniad

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^no^ci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy

terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

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

ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.
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5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si§ ztozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw ̂ rodkow
pienifznych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uptvwem terminu sktadania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^ey zobowi^zany jest odrzucid ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przediuzyd termin zwiazania ofert^, z tym
ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^ zwrocid si? do
Wykonawc6w o wyrazenie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyraienia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhizenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhizeniem okresu wazno^ci

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

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

wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
naj korzystniej sza.

X, Qpis sposobu przvgotowvwania ofertv

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

w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6 formularza lub

caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nale^ wpisad "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby miejsce

wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, nale^y wykonad kserokopi? danego formularza

w potrzebnej ilo§ci egzemplarzy oraz wypelnic wg potrzeb i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem

Wykonawcy - informacje nale^ umie^cid w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?.

Wykonawca winien przygotowad i zlozyd ofert? z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz innych zal^cznikdw

skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad

zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej

SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej Sl^skiego OW NFZ formularze oraz oswiadczenia

niezb?dne do sporzgdzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jezeli Wykonawca edytuje formularz

lub oswiadczenie, zobowi^zany jest dokladnie przeczytad jego tresd oraz porownad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ

w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv, czv tre^d ofertv odpowiada tresci SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie pdf.

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i oswiadczen.

W przypadku, gdy treSd oferty nie b?dzie odpowiadala treSci SIWZ, z zastrzei;eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta

podlegala b?dzie odrzuceniu.

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

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

zobowi^zan o wartoSci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

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

oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczon^ nbtariainie/odpis notarialny) nale^ dol^czyd do

oferty. Ofert?, oSwiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowazniona do reprezentowania
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Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaiaiion^ zostanie uznana za niewazn^.
C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast^puj^cej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczcnej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia l^lgski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem;

Przetarg nieograniczony - nr 24/pn/2019

DOSTAWA KOMPUTEROW PRZENOSNYCH

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysyiana za pomocq przesyiki kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczyc,
ze przesylka zawiera oferty oraz wskazad numer post^powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci za

nastfpstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktorejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypeinionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymienione w pkt 21 formularza oferty,
z uwzgl^dnieniem uwag do zai^cznikow.

W przypadku oswiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegi, ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,

Wykonawca powinien umiescid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALj^CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa 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 zm.):

Przez tajemnicf przedsiebiorstwa rozumie sif informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem

informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

F.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie njawnia informacji stanowi^cych tajemnice przedsifbiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegi. ie nie mog^ byd one udostfpniane oraz wvkazal. iz zastrzezone informacje
stanowiq tajemnice przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zloiyd tylko jedn^ ofert? na cale zamdwienie. Ofert? sklada si? w formie
pisemnej pod rygprem niewazno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej.

G. Tresd zlozonej oferty musi odpowiadad tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego w przypadku
zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust.. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy

11



Nr zamowienia: 24/pn/2019

winni ustanowid peinomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pebiomocnictw.

I. Sposdb wypeiniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

1) formularz oferty

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

3) formularz opis

rdwnowaznosci

4) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona platnosc

5) wzdr oswiadczenia o ktdrym

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp

6) wzdr oswiadczenia - grupa

kapitaiowa

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" mo±e byd u^yta piecz?c firmowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN]^
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie z kaikulacja cenowa z pkt lA;

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
zalaczyc do formularza oferty); Wykonawca winien podac w formularzu
nazwy producentdw oraz nazwy modeli oferowanego sprz^tu; podane
nazwy producentdw oraz modeli stanowia element tresci oferty;

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym, jezeli
Wykonawca oferuje przedmiot rdwnowazny; patrz pkt III.3 SIWZ oraz

wskazdwki w tresci samego formularza (formularz zalaczyc do formularza
oferty-jezeli dotyczy);

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (informacji
zalaczyd do formularza oferty);

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym
(oswiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyc
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XI, Mieisce oraz termin skladania lotwarcia ofert

1. Oferti nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzia! Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A (II pi^tro),
w terminie do dnia do godziny 12.00.

2.

3.

4.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca oferti, ktdra zostala zlozona po terminie.
Wykonawca moze, przed uplywem terminu'do sklacjania ofert, zmienic lub wycofac ofert?.
Otwarcie ofert odb^dzie si? w dniu o godzinie 12.30 pod adresem w
pokdj nr 208A (II pi^tro).

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

1 wskazanym w pkt 1,
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6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a tak^e informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkdw piatno^ci zawartych
w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej rwww tifz-katowice.pll
informacje dotycz^ce:

1) kwoty, jak^.zamierzaprzeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlo2yli oferty w terminie;
3) ceny, terrninu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw piatno^ci zawartych w ofertach.

XII. Qpis SDosobu obliczenia cenv ofertv

1. Sposdb obliczenia ceny oferty bratto wynika z pkt lA formularza oferty. Wykonawca oblicza zatem cen? oferty
dokonuj^c operacji ma,tematycznych w kolejnosci podanej w pkt lA.

2. Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty, opiaty, podatki oraz nalezno^ci zwi^zane z realizacj^ zamdwienia,
w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu zamdwienia, a takze
koszty zwiqzane z realizacj^ zobowi^zah z tytuhr gwarancji i r^kojmi za wady.

3. W celu ustalenia, ha kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty informacje,
0 ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zal^czono do SIWZ) zawieraj^c^ rdwniez informacje
odnosz^c^ do kwertii „mechanizmu podzielonej platnosci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeli zlozono oferte,
ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami
0 podatku od towardw i using, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny/cen (netto) podatek od towardw i using, ktdry miaiby obowi^zek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.

4. Mechanizm podzielonej platnoSci —jezeU dotyczy.

Zamawiaj^cy informuje, ze bedzie realizowai piatnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
piatnosci tzw. split payment, wyi^cznie przy piatnosciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub polecenie
zapiaty," jezeli umowa dotyczy towardw lub using wymienionych w zai^czniku nr 15 do ustawy
o podatku od towardw i using.

Mechanizm podzielonej piatnosci nie bedzie wykorzystariy do zapiaty za czynnosci lub zdarzenia pozostaj^ce poza
zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawke 0%.

W przypadku tzw. ,,mechanizmu podzielonej piatnosci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze
wynagrodzenie (cene oferty) bruttp, czyii uwzgledhiaj^c^ podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia z VAT
b^dz opodatkowania stawk^ 0%.

5. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawce podane z dokiadno^ci^
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzglednieniu zasady, it ceny (warto^ci) nalezy zaokr^glad do peinych
groszy, przy czym kohcdwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a kohcdwki 0,5 grosza i wytsze zaokr^gla sie
do 1 grosza.

6. Zamawiajqcy odrzuci oferte, ktdra bedzie zawieraia biedy w obliczeniu ceny.
7. Rozhczenia mipdzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ bed^ prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z zasadami

opisanymi we wzorze umowy.
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Xni. Opis krvteri6w wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteriow i sposobu ocenv ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b^dzie przedstawione ponizej kryterium oraz nast^puj^cy sposob
oceny ofert:

Cena - wasa 100%

najnizsza cena spo^rod wszystkich ocenianych ofert

Ilosc punktow = X lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Waga kryterium cena zostala ustalona napodstawie art. 91 ust.2apzp.

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

»Punkty b?d^ liczone z dokiadnbsci^ do dwoch miejsc po przecinku przy uwzglfdnieniu zasady wyrazonej w pkt

XII pkt 5 SIWZ.

XIV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostac dopelnione no wyborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zatnawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest waaia, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okre^Ionegp w SIWZ. Zamawiaj^cy poinformuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

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

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

Formq pneslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzglfdnienlu przepisow przejsciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowieit

publicznych orazniektorych innych ustaw (DZ.IJ.20I6.I020).

3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umowp przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp;
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej niz kwoty okre^Ione w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynnosci

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

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

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

oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moze wyrazic zgod? na podpisanie
umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpozniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wniesd zabezpieczenie nale^ego
wykonania umowy.

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

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze
wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewaznienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wykonania umowv

1. Zgodnie z aft. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^c zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.
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2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast§puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoMzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pienifmym;

c) gwarancjach bankowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najpomiej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zloiyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj
nr 410, najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 kthrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem
ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

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

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mice charakter bezwaninknwv i nieodwolalnv

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegolnych cz?sci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy
nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia
(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formic dokumentu - w okresie watoo^ci dokumentu).

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

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu poszczegolnych cz?sci zabezpieczenia, okresla
wzor umowy oraz art. 151 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, kthre zbstan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokosd kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony do
SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamowienia.

2. Integralni cz?scii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiiosci w NFZ
stanowiica zaiicznik nr 3 do umowy oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz
ze wzorem oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufhosci stanowiica zal^cznik nr 4 do wzoru umowy
(umowy).

3. Wykonawcy wyst?pujicy wspolnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidami odpowiedzialnosc za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei przysluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguji na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.
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2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takie innemu podmiotowi, jezeli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidsi lub moze poniesc szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o zamowieniu
oraz specyfikacji istotnych waruirkow zamdwienia przyshiguj^ r6wnie2 organizacjom wpisanym na list?,
0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czyimosci Zamawiajqcego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czyimosci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

4. Je±eli wartosd zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przysluguje wyl^cznie wobec czynnosci;

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

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwolanie powinno wskazywac czynno^c lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okreslac z^danie oraz wskazywac
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc^ wamego kwalifikowanego
certyfikatu lub rdwnowamego srodka, spelniaj^cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapoznac si? z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czyrmosd 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 przysluguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego

przysluguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je&li przepisy
niniejszego rozdzialu nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

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

13. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
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XVIII. RODO; informacia dla Wvkonawc6'w

KI.ALZULA iM ORAUCV.JNA
no r vcz.^CA przkt\varzaa!a n \nv(;ii osobov. vc fi oson lczi;stmc zac vcfi

I'0S11;!>0\VAML O I DZFELEMH ZAMOVVIF.iNIA IH ULFCZNEGO I'RZiiZ .SLASKI OOnZIAF.

wojrAvonzFvi nfz

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

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOW \ C II

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktdrym mog^ si? Pahstwo skontaktowad
w nast?puj^cy sposob:

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

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

• INSPF.KTOR OC IIRONY DANYCH

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Pahstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewddzki NFZ ino/na
kontaktowad si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

" e-mailem: IOD@nfz-katowice.pI

• CEL IPODSTAWY PRZCTW AKZANIA

Pahstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post?powaniem
o udzielenie zamowienia publicznego znak: 24/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstaw^ prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jest w szczeg61no§ci:

■  RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;

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

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ̂wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkdw 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 finansach publicznych;

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

■  ustawa z dnia 6 wrze^nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej;

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

• ODBIGRCY DANYCH OSOBOWA ( II

Odbiorcami Pahstwa danych osobowych b?d^ osoby lub podmiotj, ktoiyin udost?pniona zoslanic dokumentaoja
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^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowaznienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
ustawy o dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z ktorymi
administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych

osobowych nie zamierza przekazywad Pahstwa danych osobowych do pahstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy
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taki obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.
• OKRES PRZECHOVyYWANIA pANYC11
Panstwa dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoAczenia
post?powania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.
• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ.^
W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktorei dane dotvcza przvsiueuie:

■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tre^ci swoich danych;
■ na podstawie art. 16 RODOi prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie mote to skutkowac
zmianq wyniku postfpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie maze naruszac integralnosci protokolu orazjego zalqcznikow;

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

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, zq przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisdw RODO\

Nie.przvsluguie Pahstwu:

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

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

• INEOmACJAO l^^^ PODAMA DAN^'CII
Obowi^zek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwi^anym z udzialem w post?powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre^lonych danych Wynikaj^ z pzp.

•  INFORMACJA W ZAKRESIE ZALTOMMYZOWANEGO PODEJ.MOWANIA DECYZJI ORAZ

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b?d^ podejmowane w sposob zautomatyzowany w tym
profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nale^ fakt ten
natychmiast zgtosic Zamawiaj^cemu.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

adtes e-mail: ! (jezeli jest)

strotia www: ; (jezeE jest)

telefon: fax:

Sl^ski Oddziat Wojewgdzki
Narbdowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katqwice

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajacy b^dzie mogf zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesidnego w pieni^dzu) .-

W nawiazaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym majacym za przedmiot dostawf komputetow

ptzenosnych wraz z osprz^tem,

1. ofemjemy wykonanie dla Sl^skiego-Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ zamowienia zgodnie ze Specyfikacjjt

Istotnych Warunkow Zamowienia, za cenif:

zl netto,

. zt brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenowq^ z pkt lA.

UWAGA!

Patrz pkt XII pkt 4 i pkt 5 SIWZ otaz wzor informacji (art. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona platnosc).

lA. ■

Lp Przedmiot kalkulacji Cena jednostkowa

netto w zlotych

Ilosc sztuk Wartosc netto

w zlotych

Wartosc 23%

podatku VAT

w zlotych

Element obj?ty

mechanizmem

podzielonej

platnosci

(TAK/NIE)*

Wartosc brutto

w zlotych

8

1 Komputer przenosny Typ 1
zgodny z pkt 1 formularza
opis przedmiotu zamowienia

8

^ 2 - 'Komputer przenosny Typ 2
zgodny z pkt 2 formularza
opis przedmiotu zamowienia

6

3 Komputer przenosnyTyp 3.
zgodny z pkt 3 forrriularza
opis przedmiotu zamowienia

,  1

4 Monitor Typ 1 zgodny z pkt 4
formularza opis przedmiotu
zamowienia

8

5. Monitor Typ 2 zgodny z pkt.5
formularza opis przedmiotu"
zamowienia

14

6 Zasilacz do notebooka zgodny
z pkt 6 forrnularza opis
przedmiotu zamowienia

5

7 Dysk-SSD do" notebooka
zgodny z pkt 7 formularza
opis. przedmiotu zamowienia

5
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Oswiadczamy, iz cena oferty zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki oraz naleznosci zwi^zane z realizacjq^
zamowienia, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i roziadunku, ubezpieczenia przedmiotu
zamowienia, a takze koszly zwiq^zane z realizacj^ zobowi^zan z tymiu gwarancji i r^kojmi za wady.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? dostarczyc przedmiot zaniowienia do dnia 20.01.2020 r.

Licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamowienia zostan^
udzielone na czas nieokreslony.

Z uwagi na okolic:^osc, ii^pr^edmiot vpmowienia jest ftnansowanj s(e srodkow inwestyyjnych roku 2019, Zamawiajcig t^str^ega,
iii w prsypadku opo^nienia w dostawie spri^tu w stosunku do teminu dostany, jt. prs^kracs^jcicego dat^ 20.01.2020 r.,
Zamawiajqcy b^dsje mogl skorystac ̂praiva do odstcpienia alho do ros^icis^nia umony.

Uwaga: Zamawiaj^cy zastrzega, iz zawarcie umowy winno nast^pic do dnia 31.12.2019 r. Zawarcie umowy
po tym termime co do zasady nie jest mozHwe z uwagi na finansowanie zadania obj?tego zamowieniem
z rzeczowego planu inwestycyjnego NFZ na rok 2019. Zgodnie z regulacjami obowi^zuj^cymi w NFZ
warunkiem finansowania zadan z planu roku 2019 jest zawarcie umowy (udzielenie zamowienia) do dnia
31.12.2019 r. Wobec powyzszego Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do odst^ienia od zawarcia umowy.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia 36—miesi?cznej gwarancji oraz r?kojmi za wady.
Bieg okresu gwarancji oraz r?kojmi za wady kczony b?dzie od dnia podpisania protokolu odbioru
jakosciowego.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy watunki p4atnosci okreslone we wzorze umowy.
5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsza oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwia.zariia

oferty, rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skiadania ofert.

6. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie fabrycznie
nowy oraz b?dzie pochodzil z biez^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2019 r.

7. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie
wyprodukowany zgodnie z obowii^zujacymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy
i nadaj^cy si? do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnoki CE.

8. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany i dostarczony przez nas przedmiot zamowienia
pochodzi z legalnego zrodla, b?dzie obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych
w SIWZ) zawartych w cenie oferty. Oswiadczamy, iz posiadamy gwarancj? producenta oferowanego sprz?tu.

9. Oswiadczamy, iz uzyskaHsmy wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia oswiadczen z pkt 6-8.
10. Oswiadczamy, ze zapoznaHsmy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobyHsmy

informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.
11. Oswiadczamy, ze zala,czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem

Umowy o zachowaniu poufiiosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okre^onych w ww. wzorach umow,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^,cego.

12. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci dia Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc?.

My mzej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze ziozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia pubhcznego — zamowienie nr 24/pn/2019, z uwagi na udpst?pnianie Informacji Poufnych,
zobowia.zuj? si?/zobowi^zujemy si? do: ■ * '

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas reaHzacji umowy, przedmiotem
ktorej b?dzie dostawa komputerow przenosnych wraz z osprz?tem, w okresie reaHzacji zamowienia,
a takze po wygasni?ciu lub rozwHazaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas reaHzacji umowy wyl^cznie w celu reaHzacji
umowy.

2
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13. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wybom naszej oferty do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obo-wi^zuj^cytni przepisami prawa-

14. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?pujacemu podwykonawcy wykonanie nast?pujacej cz?sci
zamowienia**:

Lp, cz?sc zamowienia firma podwykonawcy

*♦ nalezy wypelnic w przypadku zamiatu wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy wskazuj^c
cz?sc zamowienia powierzona podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy

15. Zobowdazujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadajacej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wrdesiemy najpozniej w dniu

- wyznaczonym.jako dzien zawarcia umowy.

16. Oswiadczamy, ze niniejsza. oferta jest jawna, za wyjatkiem informacji zawartych na stronach
•••• ,* ktore stanowia tajemnic? przedsi?biotstwa w . rozumieniu przepisow ustawy

o zwalcZaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie moga zostac udost?pnione innym podmiotom.

' Zamawiajcig infomage tajemnici pr^dsiibiorstwa wylqc^ie w prtQpadku, gdy Wykonanica,.nie po^iej nisi
w-terminie sktadania ofert ^astr^egl, nie mogci one kyc udost^pniane om;^ wjka^ai, i^ ^asin^e^one informage stanowiq,
tajmnic^ pr^dsi^hiorstwa. Brak dopetnienia ww. wymagan b^de^e, Wykonaivca wyra^ ^od^ na udost^pnienie
catej tresci oferty wrae^ \ e(alc{c^nikami a tak^e wseystkich informacji i dokumentow sktadanych w trakciepost§powania.

: *nahiy nypeinicw prtypadku t^stprepenia tajemniy prs^dskhiorstwa

17. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob, reprezentujacych Wykonawcg w niniejszym post?powaniu
(podpisujacych ofert?/formularze/oswiadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (tj. KRS
lub CEIDG) badz z zalaczonego do niniejszego formularza oferty pelnomocnictwa udzielonego przez
osoby odpowiednio. upowaznione.
Osoba/osoby upowaznipne do reprezentacji Wykonawcy i podpisujace ofert?/formularze/
oswiadczeriia:

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

18. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy** do grupy malych lub srednich przedsi?biorstw.
** riiepotrzebne skreslic
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Dejimg\ makgo orat^ mdniego pr^dsiibiorty, a tak^e mikropr^dsi^biorQi s^amera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Pram prrredskbiorcow
(D^.U. 2018.646). Zgodnie i^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt3.<yt. ustawy ui^ts wustawie okresknia o^ac^ci:
1) mikroprzedsi^biorca - pr^dsiihiorci, ktory w co najmniej jednjm roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotoivych spetnial icics^nie nast^pujcice
wamnki:

a) ̂atmdniat iredniorocv^nie mniej nii^ 10 pracownikow ora^
b) osic{gn<il roa^ny obrot netto sprspda^ towaroiv, nyrohow i ustug orar^^ ̂  operagi ftnansowych nieprnpkrac^ajcicy rownowartosci w r^totych 2
milionow euro, lub sumj aktywow jego bilansu sporr(cidsy)nego na koniec jednego ̂  tych lat nie pr^kroc^ly rownowartosci w s^lotych 2 milionow
euro;

2) maty przedsi^biorca - pr;;pdsi^biorc^, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych spelmal Icic^ie nast^ujcice
warunki:

a) syitrudniai sredniorocr^nie mniej ni^ 50 pracownikow oras(_
b) osic^gpcil rocs^ny obrot netto sy spiyeda^ towarow, wyrobow i uslug ora\ ̂  operagi Jinansonych nieprsykracsygcyy rownowartosci w vjoych 10
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporyidspnego na koniec jednego ̂  tych lat nie prvykroccyly rownowartosci w s^otych 10 milionow
euro - i ktory nie jest mikroprtydsybiorcc;;

3) sredni przedsi^biorca - prsydskbiorc^, ktoy w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Icyuyiie nast^pujcye
warunki:

a) syitrudnial srednioroccpiie mniej nis(_ 250pracownikow ora:^
b) osiqgncj rocspy obrot netto ry sprrydasy towarow, nyrobow i uslug ora\ ̂  operagifinansonych nieprrykracyijcity rownowartosci w cjotych 50
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spor:;ydsynego na koniec jednego ̂  tych lat nieprcykrocsyly rownowartosci w sjotych 43 milionow
euro

- i ktory nie jest mikroprrydsiqbiorcci ani malym prydsi^biorcci.

19. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowiq,zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobbwe bezposrednio lub posredhio pozyskaUsmy w celu ubiegania si? o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym post?powaniu.**

*rozpofz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozpprz^dzenie o ochrpnie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub
zachodzi wyl^czenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci
oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczema albp wpisac NIE DOTYCZY.

20. Zatqcznikami do niniejszego fotmularza oferty nast^puj^ce wypetnione formularze,
oswiadczenia oraz dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzieloria platnosc,
2) formularz opis przedmiotu zamdwienia,

3) formularz opis rownowaznosci - jezeli dotyczy,
4) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp
5) pelnomocnictwo os6b reprezentujitcych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notariabie/odpis notarialny)
- jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),

6) inne - jezeli dotyczy.

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku pizynaieinodci do tej same) gmpy kapitatowej Wykonawca sklada
w terminie 3 dni od ryimiessyiynia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5pup na stronie intemetowg www.nk-katowice.pL

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa komputerow przenodnych wraz z osprz^tem, zgodnie

z warunkami 1 zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym w niniejszym formularzu oraz we wzorze umowy.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw? nast^pujqcego sprz^tu.

1. Komputer przenosny Typ 1-8 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modeiu:

Poz. Nazwa parametru Opis parametru

1 Typ komputera Komputer przenosny Typ 1

2
Wydajnosd

Wydajnosc mierzona testem ..PCMark 10 benchmark" przy

rozdzielczosci obrazu 1920x1080 pikseli z palet^ kolorow minimum

32 bit wynosi: nie mniej nlz 3600 punktow.

3 Dysk twardy
- w technologii SDD

-  0 pcjemnosci nie mniejszej niz 250 GB

- wykcrzystuj^cy interfejs SATA lub M.2

4 Pami?c

operacyjna

- minimum 8GB pami?ci RAM

-  pozostawiony jeden woiny siot SODiMM umoziiwiajqcy
zainstaiowanie dodatkowego modutu pami^ci

5
Ekran

- wyswietiacz LCD z podSwietieniem LED o przek^tnej od 14" do

14,1

-  0 rozdzieiozoSci znamionowej minimum 1920x1080 pikseii

-  z powtok^ antyrefleksyjnq

6 Karta grafiki

Karta graficzna umoziiwiaj^ca osiqgni?cie maksymainej rozdzieiozosci

znamionowej wySwietianej przez ekran komputera przenosnego, a takze
monitora przeznaozonego do komputera przenodnego (pkt 4. Monitor

komputerowy typ 1j)

7 Dzwi^k

-  karta dzwi^kowa stereo

- wbudowane dwa gtoSniki

- wyjscie audio tzw. mini jack srednica 3,5mm
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10

Nap^d DVD

Komunikacja

Porty

zewn^trzne

Nap§d wewn^trzny lub zewn^trzny DVD z mozliwosci^ zapisu

Komputer przenosny winien posiadac:

-  zintegrowan^ kart? sieciow^ Ethernet RJ-45 100/1000 Basel - 1

szt.

-  zintegrowanq kart? sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11
b/g/n/ac dwuzakresowa 2,4GHz i 5GHz - 1 szt.

-  zintegrowany adapter Bluetooth - 1 szt.

Wymagania dotycz^ce portow:

-  minimum 3 szt. portow USB, w tym minimum 2 szt. port USB 3.0

-  minlrnum 1 szt. zintegrowane zt^cze do stacjl dokujqcej
-  nhlnlmum 1 szt. port monltora zewn^trznego (cyfrowy lub

analogowy)

11 Oprogramowanle

preinstalowany fabrycznie system operacyjny MS Windows klasy
Professional w wersjl j^zykowej PL niewymagajqcy aktywacjl za
pomoc^ telefonu

12 Dodatkowe

wymagania

a) BIOS komputera z mozllwoScI^:

-  skonflgurowania hasta „Power On" oraz ustawlenia hasta dost^pu
do BiOS-u (admlnlstratora) w sposob gwarantuj^cy utrzymanle
zaplsanego hasta nawet w przypadku odt^czenla wszystklch ;zr6det
zasllania I podtrzymania BIOS

-  blokady/wytqczenia portow USB, COM, karty sleclowej

-  kontroll sekwencjl BOOT

-  startu systemu z urz^dzenla USB

-  blokowania uruchamlanla stacjl roboczej z zewn^trznych urz^dzeh
-  obstugl trybu PXE

-  narz^dzla standardow WMI muszq odczytab warto^c Serial
Number w klasle wln32_blos zgodn^ z numerem seryjnym na
obudowie

b) Ptyta gtowna oraz karta sleciowa obstugujqca rozwi^zanle
„Wake on LAN".

c) Uktad szyfruj^cy na ptycle gtownej pozwalajqcy m.ln. na
przechowywanle w nim kluczy szyfruj^cych, uktad zgodny ze
specyflkacjq TPM v 2.x

13 Urz^dzenle

wskazuj^ce

Komputer przenosny musi posiadac wbudowane urzqdzenle wskazujqce z
przynajmnlej dwoma przyclskami oraz klawlatur? z uktadem klawlszy typu
QWERTY US-lnternatlonal

14
Zasllanle

Do komputera przenoSnego musI by6 dotqczony zewn^trzny
zasllacz sleciowy umozllwlaj^cy prac? I tadowanle baterll

komputera

Czas pracy komputera przenosnego na podtrzymanlu zasllania
z dostarczonej baterll musI wynosid minimum 4 godzlny
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15
Deklaracje

i standardy

Komputer przenosny winien posiadac:

-  deklaracje zgodnosci CE

-  zgodnoSci ze standardem EPEAT

16 Obudowa i waga

-  Na obudowie komputera musi byp mozliwoPP zapi?cia linki
zabezpieczajqcej.

- Waga komputera przenosnego z bateriq nie moze byp wi^ksza niz
2 kg.

17 Stacja dokuj^ca

Wymagania dotyczqce stacjl dokuj^cej:

a) Stacja dokujqca musi komunikowaP si? z komputerem za pomoc^
dedykowanego portu umozliwiaj^cego prac?, tadowanie baterii
komputera i replikacj? posiadanych przez komputer portPw.

b) Stacja dokuj^ca musi byP wyposaZona w porty:

- minimum 3 szt. PortPw USB 3.0

-  port sieci Ethernet RJ-45

- wyjpcie audio tzw. mini jack Prednica 3,5 mm

.minimum dwa porty cyfrowe video, do jednoczesnej obstugi w
trybie rozszerzonego puipitu dwPch monitorPw z

rozdzielczoPciq 1920x1080 kaZdy
- minimum jeden port analogowy

c) Stacja musi byP wyposazona w dodatkowy zasiiacz zewn?trzny,
umozliwiajqcy prac? (i tadowanie baterii) komputera podt^czonego
do stacji (bez potrzeby podt?czania zasiiacza bezposrednio do

komputera).

18 Wyposazenie

dodatkowe

torba na komputer przenosny wzmocniona, tekstylna, w kolorze

czarnym lub innym stonowanym, zapewniajqca miejsce na
komputer, dokumenty, niezb?dne akcesoria, okablowanie - co

najmniej dwie odseparowane komory
0 petnej szerokoPci i wysokoPci torby -1 szt.

mysz optyczna z rolkq, przewodowa USB - 1szt.

klawiatura QWERTY US-international, przewodowa USB - Iszt.

2. Komputer przenosny Typ 2-6 szt.

Nazwa producenta;

Nazwa modelu:

»JV
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Poz. Nazwa parametru Opis parametru

1 Typ komputera Komputer przenosny, Typ 2

2 Wydajno^c

Wydajnosc mierzona testem „PCMark 10 benchmark" przy
rozdzjeiczoscl obrazu 1920x1080 pikseli z palet^ kolorow minimum
32 bit wynosi: nie mniej niz 3900 punktow.

4 Dysk twardy
- wtechnologii SOD

-  0 pojemnosci nie mniejszej niz 500 GB

- wykorzystujqcy interfejs SATA tub l\/l.2

5 Pami?6

operacyjna

- minimum 16GB pami^ci RAM

-  pozostawiony jeden wolny slot SODIMM umozliwiaj^cy
zainstalowanie dodatkowego modutu pami^ci

6
Ekran

- wyswietlacz LCD z podswietleniem LED o przek^tnej od 14" do

.14,1

-  0 rozdzielczosci znamionowej minimum 1920x1080 pikseli

-  z powtokq antyrefleksyjn^

7 Karta grafiki

Karta.graficzna umoziiwiaj^ca osi^gni?cie maksymalnej rozdzielczosci

znamionowej wyswietlariej przez ekran komputera przenosnego, a takze
monitora przeznaczonego do komputera przenoSnego (pW 5. Monitor

komputerowy Typ 2)

8 Dzwi^k

-  karta dzwi^kowa stereo

- wbudowane dwa giosniki

- wyjscie audio tzw. mini jack Srednica 3,5mm

9 Nap?d DVD Nap?d wewn^trzny lub zewn^trzny DVD z mozliwosci^ zapisu

10
Komunikacja

Komputer przenoSny winien posiadac:

-  zintegrowanq kart? sieciow^ Ethernet RJ-45 100/1000 Basel - 1

szt.

-  zintegrowan^ kart? sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11
b/g/n/ac dwuzakresowa 2,4GHz i 5GHz - 1 szt.

-  zintegrowany adapter Bluetooth - 1 szt.

11
Porty

zewn^trzne

Wymagania dotycz^ce portow:

-  minimum 3 szt. portdw USB, w tym minimum 2 szt. port USB 3.0

-  minimum 1 szt. zintegrowane zt^oze do stacji dokuj^cej

-  minimum 1 szt. port monitora zewn^trznego (cyfrowy lub

analogowy)
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12

13

Oprogramowanie

Dodatkowe

wymagania

preinstalowany fabrycznie system operacyjny MS Windows klasy
Professional w wersji j^zykowej PL niewymagajacy aktywacji za

pomdca telefonu

d) BIOS komputera z mozliwpscia:

-  skonfigurowania hasta „Power On" oraz ustawienia hasta dostppu
do BIOS-u (administratora) w sposob gwarantujacy utrzymanie
zapisanego hasta nawet w przypadku odtaczenia wszystkich zrodet
zasilania i podtrzymania BIOS

-  blokady/wytaczenia portow USB, COM, karty sieciowej
-  kontroli sekwencji BOOT

-  startu systemu z urzadzenia USB

-  blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewnptrznych urzadzeh
-  obstugi trybu FXE

-  narzadzia standardow WMI musz^ odczytac wartosc Serial
Number w klasie win32_bios zgodn^ z numerem seryjnym na
obudowie

e) Pfyta gtowna oraz karta sieciowa obstugujqca rozwiqzanie
„Wake on LAN".

f) Uktad szyfruj^cy na ptycie gtownej pozwaiaj^cy m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szyfruj^cych, uktad zgodny ze
specyfikacj^ TPM v 2.x

14 Urzqdzenie

wskazuj^ce

Komputer przenosny musi posiadaP wbudowane urzqdzenie wskazujqce z
przynajmniej dwoma przyciskami oraz klawiatur? z uktadem klawiszy typu
QWERTY US-International

15
Zasilanie

-  Do komputera przenosnego musi byP dotqczony zewnptrzny
zasiiacz sieciowy umozliwiajgoy pracp i tadowanie baterii

komputera

-  Czas pracy komputera przenosnego na podtrzymaniu zasilania
z dostarczonej baterii musi wynosiP minimum 4 godziny

16
Dekiaracje

i standardy

Komputer przenosny winien posiadao;

-  dekiaracje zgodnoSci CE

-  zgodnopcl ze standardem EPEAT

17 Obudowa i waga

-  Na obudowie komputera musi byp moziiwoPP zapipcia iinki
zabezpieczaj^cej.

- Waga komputera przenosnego z bateriq nie moze byP wipksza niz
2.0 kg.
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18 Stacja dokujqca

Wymagania dotycz^ce stacji dokuj^cej:

d) Stacja dokuj^ca musi komunikowad si? z komputerem za pomoc?
dedykowanego portu umozliwiajqcego prac?, tadowanie baterii
komputera i replikacj? posiadanych przez komputer portdw.

e) Stacja dokujqca musi by6 wyposazona w porty:

- minimum 3 szt. portow USB 3,0

-  port sieci Ethernet RJ-45

- wyjScie audio tzw. mini jack srednica 3,5 mm

- minimum dwa porty cyfrowe video, do jednoczesnej obstugi w
trybie rozszerzonego pulpitu dwoch monitordw z

rozdzielczodciq 1920x1080 kazdy

-  minimum jeden port analogowy

f) Stacja musi byd wyposazona w dodatkowy zasiiacz zewn?trzny,
umoZliwiajqcy prac? (i tadowanie baterii) komputera podt^czonego
do stacji (bez potrzeby podt^czania zasilacza bezposrednio do
komputera).

19 Wyposazenie

dodatkowe

- Plecak kompatybilny z zaoferowanym komputerem

przenosnym typ. 2 (poz. 2), w kolorze czarnym lub innym

stonowanym, posiadaj^cy dwie oddzielne komory na laptopa i
tablet, wyposazony min w dwie boczne kieszenie jedna gorn^.
Zaplnany na zamek btyskawiczny, posiadaj^cy regulowane

wzmacniane szelki. Waga nie wl?ksza niz 1 kg. Wymiary

zewn?trzne nie wl?ksze niz 345x170x480.

- mysz optyczna z roik?, przewodowa USB

- kiawiatura QWERTY US-International, przewodowa USB

3. Komputer przenosny Typ 3-1 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

Poz. Nazwa parametru Opis parametru

1 Typ komputera Komputer przenosny Typ 3

2
Wydajnosc

Wydajnosc mierzona testem „PCMark 10 benchmark" przy
rozdzielczosci obrazu 1920x1080 pikseii z paietq koiordw minimum
32 bit wynosi: nie mniej niz 3600 punktow.
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3 Dysk twardy
- wtechnologii SDD

-  0 pojemnosci nie mniejszej niZ 500 GB

- wykorzystuj^cy interfejs SATA lub M.2

4 Pami^c

operacyjna

- minimum 16GB pami?ci RAM

-  pozostawiony jeden wolny slot SODIMM umozliwiaj^cy
zainstaiowanie dodatkowego modutu pami^ci

5
Ekran

- wy§wietlacz LCD z podSwietleniem LED o przek^tnej od 15,4" do
15,6

-  0 rozdzielczo^ci znamionowej minimum 1920x1080 pikseli

-  z powtok^ antyrefieksyjnq

6 Karta grafiki

Karta graficzna umoziiwiajqca osiqgni^cie maksymalnej rozdzielczoSci
znamionowej wySwietlanej przez ekran komputera przenosnego, a takze
monitora przeznaczonego do komputera przenoSnego (p/cf 5. Monitor
komputerowy Typ 2)

7
Dzwi^k

-  karta dzwi?kowa stereo

- wbudowane dwa gto§niki

- wyj§cie audio tzw. mini jack §rednica 3,5mm

8 Nap^d DVD Nap§d wewn^trzny lub zewn^trzny DVD z mozliwosci^ zapisu

Komputer przenoSny winien posiadad:

-  zintegrowan^ kart? sieciow^ Ethernet RJ-45 100/1000 Basel - 1

szt.

-  zintegrowan^ kart? sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11

b/g/n/ac dwuzakresowa 2,4GHz i 5GHz - 1 szt.

-  zintegrowany adapter Bluetooth - 1 szt.

-  zintegrowany modem GSM LTE - 1 szt.

9
Komunikacja

10
Porty

zewn^trzne

Wymagania dotycz^ce portow:

-  minimum 3 szt. portow USB, w tym minimum 2 szt. port USB 3.0

-  minimum 1 szt. zintegrowane ziqcze do stacji dokuj^cej

-  minimum 1 szt. port monitora zewn?trznego (cyfrowy lub
analogowy)

11 Oprogramowanie
preinstalowany fabrycznie system operacyjny MS Windows klasy
Professional wwersji j^zykowej PL niewymagaj^cy aktywacji za
pomoc^ telefonu

7



Nrzamowienia: 24/pn/2019 formularz opis przedmiotu zamowienia

12 Dodatkowe

wymagania

g) BIOS komputera z mozliwoSci^:
-  skonfigurowania hasta ..Power On" oraz ustawienia hasta dost^pu

do BIOS-u (administratora) w spos6b gwarantuj^cy utrzymanie
zapisanego hasfa nawet w przypadku odtqczenia wszystkich zrbdet
zasilania i podtrzymania BIOS

-  blokady/wyt^czenia portow USB. COM. karty sieciowej

-  kontroli sekwencji BOOT

-  startu systemu z urz^dzenia USB
-  blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewn§trznych urz^dzen

-  obstugi trybu PXE

-  narzQdzia standardbw WMI musz^ odozytab wartosb Serial
Number w klasie win32_bios zgodn^ z numerem seryjnym na
obudowie

h) Plyta gtowna oraz karta sieciowa obstugujqca rozwi^zanie
..Wake on LAN".

I) Uktad szyfrujgcy na ptycle gtownej pozwalaj^cy m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szyfrujqcych, uktad zgodny ze
specyflkacjq TPM v 2.x

13 Urz^dzenie

wskazuj^ce

Komputer przenosny musi posiadac wbudowane urzqdzenie wskazuj^ce z
przynajmniej dwoma przyciskami oraz klawiatur? z uktadem klawiszy typu
QWERTY US-International

14
Zasilanie

Do komputera przenobnego musi bye dotqczony zewn^trzny
zasilacz sieciowy umozliwiajqcy prac§ i tadowanie baterii
komputera

Czas pracy komputera przenosnego na podtrzymaniu zasiiania
z dostarczonej baterii musi wyriosib minimum 4 godziny

15
Deklaracje

i standardy

Komputer przenosny winien posiadac:

-  dekiaracje zgodnosci GE

-  zgodnobci ze standardem EPEAT

16 Obudowa i waga

-  Na obudowie komputera musi byb moziiwobc zapi^cia linki
zabezpieczajqcej.

- Waga komputera przenobnego z bateriq nie moze byb wi^ksza niz
2.3 kg.
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17

18

Stacja dokujqca

Wyposazenie
dodatkowe

Wymagania dotyczqce stacji dokujgcej:

g) Stacja dokujqca musi kqmunikowac siq z komputerem za pomoc^
dedykowanego portu umozliwiajqcego pracq, tadowanie baterii
komputera i replikacjq posiadanych przez komputer portow.

h) Stacja dokujqca musi by6 wyposazona w porty:
- minimum 3 szt. portow USB 3.0

-  port sieci Ethernet RJ-45

- wyjscie audio tzw. mini jack §rednica 3,5 mm

- minimum dwa porty cyfrowe video, do jednoczesnej obstugi w
trybie rozszerzonego pulpitu dwbch monitorow z

rozdzielczosciq 1920x1080 kazdy
- minimum jeden port analogowy

i) Stacja musi by6 wyposazona w dodatkowy zasilacz zewnqtrzny,
umozliwiajqcy pracq (i tadowanie baterii) komputera podt^czonego
do stacji (bez potrzeby podtqczania zasilacza bezpoSrednio do
komputera).

torba na komputer przenoSny wzmocniona, tekstylna, w kolorze
czarnym lub innym stonowanym, zapewniajqca miejsce na
komputer, dokumenty, niezbqdne akcesoria, okablowanie - co
najmniej dwie odseparowane kbmory
0 petnej szerokosci i wysoko^ci torby -1 szt.
mysz optyczna z rolkq, przewodowa USB - 1szt.

kiawiatura QWERTY US-international, przewodowa USB - 1szt.

4. Monitor Typ 1-8 szt.

Nazwa producenta;

Nazwa modelu:

Poz.
Nazwa

parametru
Opis parametru

1 Przeznaczenie
Monitor komputerowy przeznaczony do wspotpracy ze stacja
dokuj^cq z poz. 17 w pkt 1.
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Parametry

Deklaracje

i standardy

monitor LCD o przek^tnej minimum 23,5", jednoczesnie nie
wi^kszej niz 24";
format obrazu: panoramiczny;
rozdzielczosc znamionowa co najmniej 1920x1080;
CO najmniej jeden port DVI lub DisplayPort lub HDMI;
wbudowany hub USB z kabiem tqczecym o dt. minimum 1,5m
i CO najmniej 2 szt. portow USB 2.0 lub 3.0;
przewod sygnatu cyfrowego umozliwiajqcy komunikacje ze
stacje dokujece do komputera {pkt 1. pdz. 17) o dt. minimum
1,8 m;

przewod zasilajqcy z wtyczk^ pasujqce do gniazda
elektrycznego typu E i F („hybrydowa", „unischuko");
regulacja wysokosci monitora w zakresie co najmniej 15 cm;
mozliwosc pochylania panelu wyswietlacza.

deklaracja zgodnosci CE dia monitora
zgodnosc ze standardem EPEAT

5. Monitor Typ 2-14 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

Fez.
Nazwa

parametru
Opis parametru

1 Przeznaczenie
Monitor komputerowy przeznaczony do wspotpracy ze stacje
dokujece z poz. 17 w pkt 2 i pkt 3.

2 Parametry

- monitor LCD o przek^tnej 27",
-  format obrazu: panoramiczny;
-  rozdzielczosc znamionowa co najmniej 1920x1080;
-  CO najmniej jeden port DVI lub DisplayPort lub HDMI;
- wbudowany hub USB z kabiem tecz^cym o dt. minimum 1,5m

i CO najmniej 2 szt. portow USB 2.0 lub 3.0;
-  przewod sygnatu cyfrowego umozliwiajecy komunikacje ze

stacje dokujece do komputera {pkt 2 ipkt 3. poz. IT) o dt.
minimum 1,8 m;

-  przewod zasilajqcy z wtyczkq pasujqce do gniazda
elektrycznego typu E i F („hybrydowa", „unischuko");

-  regulacja wysokosci monitora w zakresie co najmniej 15 cm;



Nr zamowienia: 24/pn/2019 formularz opis przedmiotu zamowienia

- mozliwosc pqchylania panelu wyswietlacza.

3

Deklaracje

Istandardy
-  dekiaracja zgodnosci CE dia monitora
- zgpdnosc ze stahdardem EPEAT

6. Zasilacz do notebooka - 5 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

Poz.
Nazwa

parametru
Opis parametru

1 Przeznaczenle Zasilacz do notebooka HP ProBook 640 G4 1 HP ProBook 650 G4

2 Parametry
Napi^ciewyjsciowe 19.5V

Prqd wyjsclowy max : min 2.31A
Moo: min 45W

7. Dysk SSD do notebooka - 5 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:
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Poz.
Nazwa

pararhetru
Opis parametm

1 Przeznaczenie Dysk SSD do notebooka HP ProBook 640

2 Parametry

Interfejs : SATA III (6 Gb/s)

Format dysku : 2,5 oala

Pojemnoso dysku mln (GB): 250GB
Szybkosc odczytu mln (MB/s): 560

Szybkosc zaplsu mln (MB/s): 520

okres gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia; 36 miesi^cy iiczqc od dnia podpisania
protokotu odbioru jakosciowego,
warunki gwarancji oraz r^kojmi za wady zgodne z okre^lonymi we wzorze umowy.

Niniejszy formularz stanowil b^dzie podstaw^ do sporz^dzenla zaiqcznika nr 1 do umowy.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

I

1
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OPIS ROWNOWAZNOSCI

Wykonawcy, ktotzy oferuj^ przedmiot rownowazny do opisanego w formularzu opis przedmiotu
zamowienia, obowi^zani wypeinic i podpisac oprocz formularza opis przedmiotu zamowienia rowniez

nimejszy formularz opis rownowaznosci.

Zio^nie jednoct^esnie formularti^a opis rownom^nosci oras^ formulary opis przedmiotu zpff^dmenia, odcsrytywane jest
w ten sposoh, iz opisane w formularzu opis rownowaznosci elementy rownowaipe, zpst^ujq, odpowiadajeice im elementy
wskazane w formularzu opis przedmiotu zamowienia.

Niewjpelnienie bqdz niezahczenie niniejszego formularza do oferty ozpaczp, iz Wykonawca oferuje przedmiot
zamowienia zgodny z opisem npwarym w formularzu opis przedmiotu zamowienia.

Jezeli Wykonawca wypetni i podpisze ytlko formularz opis przedmiotu zamowienia, b^dzje to stanowilo oswiadczenie woli
Wykonawy jednozpaczne z zpmiarem zpoferowania przedmiotu zamowienia zgodnego z opisem zawarym w formularzu
opis przedmiotu zamowienia (tj. bezskorsystania z^nozjiwosci zaoferowania przedmiotu zamowienia rownowaipego).

Wypelniajqc niniejszy formularz Wykonawca winien uwzgkdnic nymogipkt 111.3 SIWZ.

1) Oswiadczamy, iz ofemjemy system operacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 1
poz. 11 formularza opis przedmiotu zamowienia.

Nazwa systemu operacjrjnego:

Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy rownowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.
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2) Oswiadczamy, iz oferujemy system opetacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 2
poz. 12 formularza opis przedmiotu zamowienia.

Nazwa systemu operacyjnego:

Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy rownowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.

3) Oswiadczamy, iz oferujemy system operacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 3
poz. 11 formularza opis przedmiotu zamowienia.

Nazwa systemu operacyjnego:

Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy rownowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.

2
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4) Oswiadczamy, iz oferujemy standatdy rownowazne do standardu wskazanego w pkt 1 poz. 15, pkt
2 poz. 16, pkt 3 poz. 15, pkt 4 poz. 3, pkt 5 poz. 3 formularza opis przedmiotu zamowierda.

Ponizej podajemy nazw? standardu do wskazanego przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu
zamowienia - naleiv wypetnic wzakresie. ktorv dotyczy oferty Wvkonawcy.

Nazwa standardu rownowaznego do standardu EPEAT
- pkt 1 poz. 15, pkt 2 poz. 16, pkt 3 poz. 15, pkt 4 poz.3 oraz pkt 5 poz. 3 formularza opis przedmiotu
zamoAwenia.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim,
reprezentowanym przez:

—  Slq,skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdtowia
z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

, A^isanym do , w imieniu ktorego dziala:
—  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nastepuj^cej:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa komputerow przenosnych wraz z osprz^tem (zwanych

takze „sprz?tem" oraz „ptzedmiotem umowy") dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, zgodme z opisem przedmiotu umowy zawartym w zai^czruku nr 1 do umowy.

(Uwaga: ̂ tqc^ik nr 1 ^pstanie pr^gotowanj w oparciu o formulary opis przedmiotu zpmomenia i formularz opis
rownowaznosci —je^li dotyczg)-

2. - Wykonawca zobowi^zuje si^, iz dostarczony przedmiot umowy bgdzie fabrycznie nowy oraz b^dzie

pochodzil z biez^cej produkcji, tj. b^dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2019 r.

3. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz dostarczony przedmiot umowy b?dzie w)rprodukowany zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy i nadaj^cy si?

-  : do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadai deklaracje zgodnosci CE.

Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy pochodz^cy z legalnego zrodia, obj?ty

pakietem uprawnieh gwarancyjnych (na warunkach opisanych w niniejszej umowie) zawartych
w cenie. Przedmiot umowy obj?ty jest gwarancj^ producenta.

4. 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 oraz zgodnosc ze standardami, o ktorych mowa w zai^czniku nr 1 do umowy.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie dokumenty, w tym Ucencyjne, a takze eweniualne

nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4 ust.l lub ust.2

umowy.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze dokumenty, Ucencje oraz ewentualne nosniki, o ktorych
mowa w ust. 5 i ust. 6, nie naruszajq. praw innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich,.praw

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

caikowitq, odpowiedzialnosc prawnq. i finansow^.

7. Zamawiaj^cy z tytuiu zreaUzowania calego przedmiotu umowy. zobowi^zuje si? zapiacic Wykonawcy

wynagrodzenie calkowite okreslone w §3 ust.l umowy.

8. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie cz?sci zamowienia wskazanej w ofercie.^

Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 24/pn/2019, tj. (^pis
sfosownie do tresci ofertj)! nie powierza wykonania cz?sci zamowienia podwykonawcom.
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10. W toku reaUzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 24/pn/2019.

Zmiana b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnegp aneksu do umowy.

§2 .

Termin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy w terminie do 20.01.2020 r.

la. W przypadku, gdy dotrzymanie przez Wykonawc? terminu wskazanego w ust. 1 nie b?dzie mozliwe,

Zamawiaj^cy b?dzie mogl odst^ic od umowy albo rozwiq,zac umow? stosuj^c odpowiednio § 7.

2. Licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszej umowy zostaj^

udzielone na czas nieokreslony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo do ich dystrybuowania

.  i sprzedazy, nie naruszaj^c praw, w tym prawa wlasnosci oraz praw autorskich innych osob lub

podmiotow. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniaj^ Zamawiaj^cego

do uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym

zakresie ich funkcjonalnosci.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc sprz?t wiasnym transportem, na wiasny koszt i ryzyko

do miejsca znajduj^cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce dostawy).

4. O konkretnym terminie dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac Zamawiaj^cego

z CO najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: telefonicznie pod nr telefonu lub

za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

5. Dostarczenie sprz?tu winno zostac potwierdzone protokohm odbioru iloscioivem. ktory winien zawierac

nast?puj^ce elementy: nazwa i adres Wykonawcy (sprzedawcy), numer niniejszej umowy, rodzaj

i ilosc dostarczonego sprz?tu wraz z numerami seryjnymi oraz cenami jednostkowymi oraz termin

dostarczenia sprz?tu.

Dostarczenie sprz?tu innego producenta b^dz innego modelu niz wskazany w tresci zal^cznika nr 1

do umowy, uniemozliwia dokonanie skutecznego odbioru takiego sprz?tu. W takiej sytuacji

podpisanie protokolu odbioru Hosciowego nie b?dzie mozliwe a strony umowy zobowi^zane b?d^

do stwierdzenia na pismie, iz sprz?t dostarczony przez Wykonawc? nie zostal odebrany przez

Zaniawiaj^cego z powodu niezgodnosci w zakresie producenta lub modelu sprz?tu w stosunku

do wskazanego w umowie.

6. W przypadku realizowania umowy przez Wykonawc? dostawami cz?sciowymi, na co Zamawiaj^cy

wyraza zgod?, dokumentaini potwierdzaj^cymi poszczegolne dostawy cz?sciowe b?d^ odr?bne

protokoly odbioru ilosciowego - cz?sciowego.

7. W cisgu 3 dni po podpisaniu ostatniego protokolu odbioru ilosciowego, nie pozniej jednak niz

do 23.01.2020 r. Zamawiaj^cy zakohczy tzw. odbior jakosciowy, ktory zostanie potwierdzony

protokoiem odbioruJakosdompo. Jednym z warunkow dokonania odbioru jakosciowego jest przekazanie

przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez producenta.

W trakcie odbioru jakosciowego mi?dzy innymi Zamawiaj^cy moze dokonac badania losowo

wybranych komputerow przenosnych pod k^tem spelniania wymagah niniejszej umowy. Badanie

nast^i przy uzyciu programu (testy) wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy. Zamawiaj^cy moze

podj^c decyzj? o przeprowadzeniu badania pod nadzorem bieglego-rzeczoznawcy.

8., Kazdy z dostarczonych przez Wykonawc? komputerow przenosnych oraz monitorow winien zostac

oznaczony pelnym identyfikatorem modelu, jednoznacznie identyfiktij^cym konfiguracj?. Jezeli

oznaczenie z tabliczki znamionowej danego komputera przenosnego lub monitora b?dzie sprzeczne

2
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z oznaczeniem modelu wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy, Zama"wiajq,cy uzna, iz dostarczony

model nie odpowiada wymogom umowy.

9. Jezeli podczas odbioru jakosciowego okaze si?, ze dostarczony przez Wykonawc? sprz?t nie spelnia
wymagan okreslonych w umowie, w szczegoinosci komputery przenosne nie speiniaj^ wymagan
dotycz^cych wydajnosci odnosz^cych si? do testow programu PCMark 10, Wykonawca zobowi^zany
b?dzie do wymiany sprz?tu niespelniaj^cego ktoregokoiwiek z wymagan umowy na sprz?t speiniaj^cy
wszystkie wymagania. W takim przypadku wymiana sprz?tu winna nast^pic w ci^gu 3 dni iicz^c od

dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiaj^cego, nie pozniej niz w dniu 22.01.2020 r.

Zawiadomienie moze nastqpic pisemme, faksem iub na adres e-maii Wykonawcy podany w § 4 ust. 3

umowy.

10. Podpisanie protokolu odbioru jakosciowego zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem

naiezytego wykbnania umowy, w sytuacji, gdy Zamawiaj^cy stwierdzi zgodnosc reaiizacji przedmiotu

umowy z umow^ w zakresie Hosci, jakosci odebranego sprz?tu, terrninowosci dostawy

oraz pozostalych wymogow umowy odnoszq.cych si? do dostawy sprz?tu.

11. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty iub uszkodzenia dostarczanego sprz?tu przechodzi

na Zamawiaj^cego z chwii^ podpisania protokolu odbioru Hosciowego (iub protokolu odbioru

iiosciowego - cz?sciowego).

12. Obowi^zek sporz^dzenia protokolow,. o ktorych mowa w niniejszej umowie, spoczywa

na Wykonawcy. Kazdy protokol winien bye podpisany przez przedstawicieii obu Stron umowy,

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

§3

WynagrodZenie cal'kowite umowy i sposob zap4aty

1. Z. tytulu zreaiizowania calej umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite

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

calkowite netto: zl, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy — kaikuiacja cenowa.

(Umaga: nr 2 t^stanie pr^gotowahy w opardu o pkt 1A. formnlarspi of en

la. Mechanizm tzw. podzieionej platnosci, o ktorym mowa w § 11 umowy dotyczy nast?puj^cych

elementow kaikuiacji cenowej (zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy):

(^pis stosownie do deklaragi Wykonawy na formulart(U w^or inform ayi, o ktorej mowa w art. 91 uH.3a pyp orar^
podrfelona piatnosc)

-je^eli dotycry

2. Wynagrodzenie calkowite okresione w ust. 1 nirdejszego paragrafu zawiera wszeikie koszty, oplaty,

podatki, oraz naieznosci zwi^zane z reaiizacji umowy, w tym koszty transportu do miejsca dostawy,

ubezpieczenia przedmiotu umowy, rozladunku w miejscu dostawy, a takze koszty zwiizane z

reaiizacji zobowiizan z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady.
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3. Zapkta wynagrodzenia nast^i jednorazowo w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni licz^c

od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez Wykonawcg prawidlowo wystawionej faktury
VAT, na podstawie protokolu odbioru jakosciowego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany
ria fakturze VAT z zastrzezeniem postanowien § 7. umowy.

4. Faktura VAT powinna uwzgledniac" ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy - zapis o fnechanizmie
podzielonej piatnosci: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziby w Watszawie ul. Grojecka 186, 02-390
Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddziai Wojewodzki
NFZ z siedzibq, w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

5. Waftosc brutto faktury VAT wystawionej na podstawie niniejszej umowy nie moze ptzekroczyc kwoty
wynagtodzenia calkowitego brutto, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Za dat? dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
7. Zamawiajq^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, Uczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zapiaty.

8. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci%

wymaga pisemnej zgody Zamawiajq,cego, pod rygorem niewaznosci.

9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, zmiana
zostanie uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie
calkowite netto umowy (ust. 1), w tym takze wartoki netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy,
zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie caikowite brutto umowy (ust. 1) nie przekroczyio ceny oferty ziozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 24/pn/2019, tj zi brutto. W przypadku zmniejszenia stawki

podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (ust. 1), w tym takze do wartosci netto

podanych w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doHczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizszej)
wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej -konsekwencjarni dla wynagrodzenia
umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu sq, przepisy dotyczq.ce centrainego rejestru podatnikow VAT
(tzw. biala lista) wprowadzonego ustawq, z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku
od towarow i uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).

§4

1. Osobq. zobowiq,zanq, i uprawnionq,- ze strony Zamawiajq,cego do staiego nadzoru nad realizacjq,
niniejszej umowy w zakresie formalnym, jest: , tel , adres e-mail:

2. Osobq, zobowiqzanq i uprawnionq ze strony Zamawiajq,cego do staiego nadzoru nad realizacjq,

niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznionq, do podpisania protokolow, o ktorych
mowa w niniejszej umowie, jest: , tel. , adres e-mail: lub , tel ,

adres email: Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych osob.
3. Osobq, upowaznionq ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych, mowa

w niniejszej umowie oraz zobowiq,zanq, do nadzorowania realizacji umowy jest , tel ,

tel. kom. .: , adres e-mail:
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4. Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosci b^dzie wymagala
jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresci

oswiadczenia winien zostac wskazany tetmin, od ktorego obo-wi^zuje zmiana.

§5

Wamnki gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela 36-miesi?cznej gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy
na warunkach okre£onych w niniejszym paragrafie oraz w zaiaczniku nr 1 do umowy. Bieg okresu

gwarancji i r^kojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokoiu odbiom jakosciowego.
Przedmiot umowy obj^ty jest gwarancja producenta.

3. Wykonawca zobowiazuje si? do bezpiatnego usuni?cia wad fizycznych przedmiotu umowy
(naprawa) lub do bezpiatnego dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wyihiana), jezeli wady

ujawnia si? w okresie gwarancji.

4. Zamawiajaceniu przysluguje zadanie dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli

w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie jego naprawy, a przedmiot umowy jest nadal
wadliwy.

4a. Wykonawca moze dokonac dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli usuni?cie

wady wiazaloby si? z nadmiernym utrudmeniem dla Wykonawcy albo byloby nieuzasadnione

ekonomicznie. Jezeli nie jest mozliwe dostarczenie (wymiana) przedmiotu wolnego od wad
o parametrach identycznych jak opisano w zalaczniku nr 1 do umowy, Wykonawca moze dostarczyc

przedmiot o, parametrach lepszych. Ocena czy parametry proponowanego przedmiotu sa. lepsze
nalezy do Zamawiajacego.

5. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okohcznosci uzasadniajacych zadanie wymiany, opisanych
w ust. 4 niniejszego paragraifu, Wykonawca zpbowiazuje si? do wymiany sprz?tu na wolny od wad
w terminie 14 dni liczac od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie.

Termin naprawy sprz?tu b?dacego przedmiotem niniejszej umowy przez Wykonawc? wraz z jego
dostarczeniem do siedziby Zamawiajacego (Katowice, ul. Kossutha 13) w okresie gwarancji wynosi
do 14 dni liczac od dma odebrania sprz?tu z siedziby Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca
przewiduje, ze termin wykonania naprawy b?dzie dluzszy niz 14 dni liczac od dnia odebrania sprz?tu
z siedziby Zamawiajacego, do czasu wykonania naprawy Wykonawca zapewnia bezplatnie jednostk?

zast?pcza o parametrach co najmniej takich samych jak jednostka uszkodzona. Jednostk? zast?pcza
Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiajacego najpozniej w nast?pnym dniu roboczym
po przekazaniu jednostki uszkodzonej do naprawy i stwierdzeniu wydluzonego czasu naprawy.

6. Wszelkie koszty zwiazane z wymiana sprz?tu, ewentualna instalacja i transportem oraz jego naprawa
(w szczegolnosci koszty robocizny i cz?sci) w ramach uprawnieh gwarancyjnych oraz z tytulu r?kojmi
za wady ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowiazuje si? do odbioru sprz?tu z siedziby Zamawiajacego w nast?pnym dniu
roboczym po zawiadomieniu o koniecznosci dokonania naprawy sprz?tu.

8. W przypadku awarii dysku twardego komputera, rozumianej jako wszelkie niedzialanie badz

nieprawidlowe dzialanie dysku, Wykonawca zobowiazuje si? do przeprowadzenia diagnostyki awarii
w siedzibie Zamawiajacego przy udziale pracownikow Zamawiajacego.

Przeprowadzenie diagnostyki awarii oraz jej usuni?cie winno nastapic w ciagu 14 dni liczac od dnia,
w ktorym Zamawiajacy dokonal zgloszenia awarii.

awM.1 ■' ■
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9. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^.cego b^dz z tytulu rekojmi
za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy, mog^ bye skutecznie przekazane za posrednictwem faksu
na niimer Wykdnawcy: lub poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy;

otrzymania zawiadomienia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast
potwierdzic za posrednictwem faksu na numer Zamawiaja^cego: lub poczty
elektronicznej na adres e-mail Zamawiajq,cego:

10. Wykonawca zobowi^zuje si^ w okresie udzielonej gwarancji do zapewnienia nieodpiatnego
serwisowania sprz^m.

11. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwaranc^nych przedtniom umowy, w tym okres
gwarancji i rekojrni za wady mog^ bye korzystniejsze niz warunki gwarancji i r§kojmi za wady
wynikajq,ce z nimejszej umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych
przedmiotu umowy, nie mog^ bye sprzeczne, z zaStrzezeniem. regulacji zdania poprzedniego, od
warunkow gwarancji i.r^kojmi za wady wyrukaj^cych z nimejszej umowy — w przjrpadku zaistnienia
takiej sytuacji obowi^zuj^ postanowienia umowne.

Wykonawca przekaze • Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu
podpisania protokolu odbiom jakosciowego.

§6

Karv umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kary
umowne:

,1) w wysokosci 5% wynagrodzenia caikowitego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy -
w przypadku odst^pienia od umowy b^dz w przypadku rozwi^zania umowy przez Zamawiaj^cego
z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w §7 umowy;

2) w wysokosci 50 zl za kazdy dzieh opoznienia w dostawie sprzgtu w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust.1 umowy, z zastrzezeniem postanowieh §7 umowy;

3) w wysokosci 250 zi za kazdy dzien opoznienia w wymianie sprzgm na wolny od wad w stosunku
do terminu okreslonego w §5 ust.5 zd. pierwsze umowy;

4) w wysokosci ,200 zl za kazdy dzieh opoznienia w naprawie sprzgtu w stosunku do terminu
okreslonego w §5 ust.5 zd. drugie umowy;

5) w wysokosci 200 zl za kazdy dzieh roboczy opoznienia w dostarczeniu jednostki zast?pczej
w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust.5 umowy;

6) w wysokosci 250 zl za kazdy dzieh roboczy opoznienia w odebraniu sprz^tu z siedziby
Zamawiaj^cego w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust.7 umowy;

7) w wysokosci 350 zl Za kazdy dzieh opoznienia w wymianie. sprz^m niespelniaj^cego wymagah
umowy w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.9 umowy;

8), w wysokosci 100 zl za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §5 ust.8
zd.2 umowy.
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2. Zamawiaj^cemu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^,cego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajq,cemu kar? umown^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania
wezwania do zapiaty kaiy umownej. W razie opoznienia w zapiacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic
nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^ ma
on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^pienia okolicznosci sily wyzszej
w rozumieniu przyj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego
przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnoki wojna, katastrofalne
dzialania przyrody, zamieszki ukczne, o lie mialy wplyw na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiajq,cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wpiywu na wykonanie umowy.

5. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy odst^pienie od umowy
bq,dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminu
wykonania zamowienia b^dz innego terminu, do ktorego zachowania Wykonawca jest zobowi^zany na
podstawje niniejszej umowy, zostalo spowodowane okoHcznosciami lez^cymi po stronie
Zamawiaj^cego.

§7

1. Z uwagi na okoHcznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku
2019, Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w dostawie sprz?tu w stosunku do terminu,
o ktorym mowa w §2 ust.1 umowy, przekraczaj^cego dat? 20.01.2020 r., Zamawiaj^cy b?dzie mogl
skorzystac z prawa do:

1) odst^ienia od umowy:

a) w sytuacji, gdy w terminie do dnia 20.01.2020 r. Wykonawca nie dostarczy zadnego sprz?tu
obj?tego przedmiotem umowy albo dostarczy cz?sc sprz?tu stanowiacego przedmiot umowy,
o wartosci mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 (wartosc winna bye
obliczona zgodnie z kalkulacja cenowa stanowiaca zalacznik nr 2 do umowy);
b) w sytuacji niewystawienia i/lub niedostarczenia przez Wykonawc? w terminie do dnia
24.01.2020 r. faktury za dostarczony sprz?t, co do ktorego Zamawiajacy dokonal odbiom
jakosciowego.

2) rozwiazania umowy - w innych przypadkach opoznienia w dostawie sprz?tu niz opisane w pkt 1 lit.a,
pod warunkiem, iz w terminie do dnia 20.01.2020 r. Wykonawca dostarczy przynajmniej cz?sc
sprz?tu opisanego w zalaczniku nr 1 do umowy.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nastapic poprzez pisemne
oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okoUcznoki stanowiace podstaw? odstapienia
od umowy. Odstapienie od umowy winno nastapic w terminie do 3 dni Uczac od dnia powzi?cia
wiadomoki o przyczynie odstapienia poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne roszczenia
w stosunku do Zamawiajacego.

3. Rozwiazanie umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nastapic poprzez pisemne
oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okoHcznosci stanowiace podstaw? rozwiazania
umowy. Rozwiazanie umowy nast?puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy
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pisemnego oswiadczenia. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawcy przysiuguje wynagrodzenie

jedynie za faktycznie dostarczon^ cz?sc sprz^tu, co do ktorej Zamawiaj^cy dokonai odbioru

jakosciowego.

4. Zarowno w przypadku odst^ienia od umowy, jak i jej rozwiq.zania Zamawiaj^cemu przysiuguje

uprawnienie do naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej,

o ktorej mowa w §6 ust.l pkt 1 umowy, z zastrzezeniem §6 ust.4 i 5 umowy.

1.

§8

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (slownie:

zlotych), CO stanowi 10% wynagrodzenia caikowitego brutto umowy (ceny oferty bmtto).
Zabezpieczenie zostaio wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub

Idlka form, o ktorych rnowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien pubkcznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania

jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wjrprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (odpowiednio 70 % i 30%),

Zamawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilo
w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostaio wniesione w formie dokumentu -

w okresie waznosci dokumentu).

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

publicznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie do 30:dni

Ucz^c od dnia podpisania protokolu odbioru jakosciowego do wysokosci 70 % wniesionego
zabezpieczenia. Pozostale do 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

§9

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umowe, a takze maj^ce bezposredni dostep do sprzetu Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacji
nimejszej umowy, w tym w okresie reakzowania zobowiizan z tytulu gwarancji i rekojmi za wady,
zobowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych Zamawiaj^cego,
w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych
podstawowych, jak i wrazkwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania
tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby
i  podmioty, ktorymi posluguje sie wykonujic obowi^zki wynikajice z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczjrwa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomiedzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zal^cznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie, o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiaj^cego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu
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poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stoso-wnych organow. .Wzor Oswiadczenia o zobo-wi^zaniu
do zachowania poufnosci stanowi zai^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy inforniacji zastxzezonych
jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obowi^zuj^cych
przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz
ich zrodia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^cq^ RODO oraz ze wypeinil
obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 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.

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osob,
o ktorych rnowa w §4 ust.l umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§10

1. Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego
pisemny wniosek, innego modelu sprz?tu tego samego producenta (tj. odpowiednio komputera
przenosnego, monitora, dysku SSD lub zasilacza do notebodka) niz model wskazany w ofercie

zlozonej przez Wykonawc? w zamoydeniu nr 24/pn/2019, pod warunkiem l^cznego spelnienia
ponizszych przeslanek;

a) inny model sprz?tu tego samego producenta b?dzie spelniai wymogi opisane w zamowieniu
nr 24/pn/2019, tj. nie b?dzie gorszy od thodelu wskazanego w zai^czniku nr 1 do umowy;

b) cena za inny model sprz?tu nie b?dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany
w zai^czniku nr 1 do umowy;

c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela
prpducenta) sprz?tu potwierdzaj^ce, iz model sprz?tu wskazany w zal^czniku nr 1. do umowy nie jest
mozUwy do dostarczenia przez Wykonawc?.

2. Zasady opisane w ust.l znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zamiaru dostarczenia przez

Wykonawc? innego modelu procesora komputerowego tego samego producenta niz model wynikaj^cy
z oferty zlozonej w zamowieniu nr 24/pn/2019.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 i ust. 2, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do umowy
poprzedzonego pisemny Zgod% Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu wykonania
umowy.

-  §11
Mechanizm podzielonej platnosci — jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b?dzie reahzowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizrriu
podzielonej platnosci tzw. split payment,. wyl^cznie przy piatnosciach bezgotowkowych - poleceni'e
przelewu lub polecenie zapiaty, jezeli umowa dotyczy tow^ow lub usiug wymienionych w zal^czniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 20041. o podatku od towarow i usiug (Dz.U.2018 poz.2174).

2. Mechanizm podzielonej plamosci nie b?dzie wykorzystywany do zapiaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajq,ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiajq^cego piatnosci w systemic
podzielonej piatnosci.

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

§12

1. Umowa niniejsza zostaia zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubHcznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien pubUcznych,-
Kazdorazowa zmiana postanowieii niniejszej umowy, przy uwzglgdnieniu wyj^tkow w niej
przewidzianych, wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci!

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy

Prawb zamowien pubUcznych oiaz Kodeksu cywilnego.

Prze;z dni robocze nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za wyj^,tkiem przypadaj^cych na nie
dni ustawowo wolnych od pracy.

Ufriowa bgdzie realizowaiia zgodnie z pfert^ Wykonawcy zlozon^, w zamowieniu nr 24/pn/20r9.
Ewentualne spory powstaie na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygnigciu s^du

wlasciwego dla siedziby SEskiego Oddzialu Wojewodzldego Narodowego Funduszu Zdrowia
(Katowice). .

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

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA
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realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, z tym

ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosei Informacjl Poufnych

I odpowledzlainosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej

umowy oraz umowy podstawowej, nie wytqczajqc okresu gwarancji 1 r^kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza 1 wyraza zgod^ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiajqcego sqdowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zujqce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowiqzaniu do zachowania

poufnosei, ktore stanowi jej integraln^ cz^sc.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach,

z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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UMOWA O ZAGHOWANIU POLfFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Si^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- ̂i^sklego Oddziatu Wojewodzklego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata: na podstawie pefnomocnictwa nr

z dnia ,

zwanym daiej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w adres: , wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem

/jezeii dotyczy/,

NIP: REGON: wysokosc kapitatu zaktadowego: /jezeii
dotyczy/,

w imieniu ktorego dziata:

-  zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest

robota budowlana - robota budowlana - dostawa komputerow przenosnych wraz

z osprz^tem, zwanej dalej „umowq podstawowq", Strony w ceiu wtasciwej ochrony

danych poufnych udost^pnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej
postanawiaj^, co nast^puje:

§1

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszeikie informacje lub dane, na pismie lub zapisane

w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci Zamawiajqcego lub

przedsi^wzi^c Zamawiajqcego zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszeikie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwiqzku z

realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiajicego, ktore zostaly utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si

powszechnie znane lub jawne.

§2

1. Z uwagi na udostipnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobpwiizuje sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, w jakiej zostaly mu przekazane;

Strona
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej

wspolpracy w zakresie realizapji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ si§ one w posiadaniu

Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyf^cznie osobom biorqcym udzial

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te S3^

niezb^dne dia prawidlowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,

0 poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,

pouczenia ich w sprawie traktowania 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 udzieiona zostanie

na tak^ czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

niezb^dne w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajicy zobowiizuje

sii do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom bior^cym udzial w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okazi upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziatu w realizacji . umowy

podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajicego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiajicemu lub zniszczenia na wlasny koszt

wszelkich materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b^d^cymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiatow winien uzyskac pisemny akceptacj^ Zamawiajqcego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiizkow dotyczicych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu

kar^ umowni w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pi^c tysi^cy 00/100 zlotych/

za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajicego,

w terminie do 14 dni liczic od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorqce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst^puj^ce po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez podwykonawcow i daiszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowiizujice ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedlug wzoru

okreslonego w zaticzniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowiizuje si^ ztozyc Zamawiaj^cemu przed przystipieniem do

faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob^. Obowi^zek powyzszy

dotyczy w rownyrri stopniu osob wykonujqcych czynnosci zwi^zane z wypelnianiem
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zobowiqzah Wykonawcy z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu tytulem kary umownej kwot^ 1.000,00 ztotych
/stownie; jeden tysi^c 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek niezlozenia oswiadczenia.

5. L^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego

paragrafu, nie moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pi§cdziesi^t procent/

wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §7 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogoinych,

odszkodowania za zawinione wyl^cznie przez Wykonawcy ujawnienie Informacji

Poufnych, w wysokosci przewyzszajqcej kar^ umown^, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Strong poszkodowan^ z tego tytuto, przekracza wysokosc kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedziainosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caly

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakonczeniu lub wygasni^ciu,

a  takze w okresie gwarancji i r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw^ prawnq

(tak kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest

do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie obowi^zujqcymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowi^zani przez Wykonawcy do przestrzegania zobowi^zah wynikaj^cych

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zuj^cych przepisow

prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du b^dz

innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,

niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiajqcego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowi^zuj^cych przepisQW prawa, wezwania s^du

lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow maj^cych

na celu upewnienie si^, ze Informacje Poufne s^ traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej urnowy

przez swoich pracownikow b^dz inne osoby, ktore b^d^ zaangiazowane w proces
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Zaiacznik do Umowv o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi^ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc^ podczas

realizacji umowy na robots budowlanq - dostawa komputerpw przenosnych wraz

z osprzptem, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaieznie od formy,

wjakiej zostafy mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wyl^cznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis
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Zatqcznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
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KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL4SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH

OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWI4ZKU Z ZAWARCIEM
IREALIZACJ4 UMOWY (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 przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:
• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, 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: kancelaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCII

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddziat 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.pI
• 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 0 udzielenie zamowienia publicznego na dostaw? komputerow przenpsnych wraz
z osprz?tem, w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego FUnduszu Zdrowia
(nr post?powania: 24/pn/2019), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r; Prawo zamowieh

publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udostppnionych w zwiqzku
z wykonywaniem umowy.

• ODBiqRCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadajqce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego. Dane osobowe mog^ zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawart umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego

• ZRODLOI KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

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?d^ przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wjmikajqcy z przepisow ustawy o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach.

PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ4 ,

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyshiguje:

■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;

■ prawo do sprostowania danych;

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
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Nrzamowienia: 24/pn/2019
Zat^cznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem

. oswiadczenia o zobowiazaniu do zachowania poufnosci ,
" prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.
• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DAN\ CTl

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest niezb?dne dia realizacji postanowien umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
•  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAIJTOMAI^'ZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

ORAZ PROFILOWANIA

Panstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imi§ i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

0 zobowiazaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufhych, zobowi^je
si? do:

,  1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorej jest dostawa komputerow przenosnych wraz z osprzftem,
w okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie
od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wylqcznie w celu
realizacji umowy.

miejscowosc, data czytelny podpis
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Nr zamowienia: 24/pn/2019 v/zor informacji, o ktqrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona pfatnosc

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

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

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

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

ponizej:

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

do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

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

netto:

II. Informuj^, iz zaptata winna zostac dokonana:
** w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi si? do nast?pujqcych towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporzqdzic stosowny zatqcznik, zawieraj^cy wykaz towarow lub ustug)

Zob. zat^cznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ustug.

Imi? [ nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

'0^



Nr zamowienia; 24/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktprym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

(peina nd:(wajfirma,. adres, w ̂le^nosci
odpodmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Na potizeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa komputerow przendsnych

wraz z .osprzetem prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Slaski Oddzial Wojewodzki,

oswiadczam, co nast^puje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZt^CE WYKONAWCY

1) .Wykonawca winien dokonac- wskazania zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotyczacym

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 zachodza w stosunku do mnie podstawy .wykluczenia z post^powania

na podstawie art ustawy Pfawo zamowien publicznych podac majqcci ^astosowanie

podstawy nyklucspnia sposrodipymieriionych IP art. 24 ust. 1 pkt 12-2j_ustanJjP:p>). ,

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13- i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjgte przez niego srpdki sa
wystarczajace do wykazania jego rzetelnokij w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrzadzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pienigzne za doznana krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podj?cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidiowemu post?powaniu ■
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeH wobec wykonawcy, b?dacego podrniotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplynal okreslony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 24/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktprym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

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

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

zarnowien publicznych, podj^lem nastgpuj^ce srodki naprawcze:

2) ■ ; ■ , '

Zarnawiaj^cy nie okre^a (nie stawia) zadnych warunkow udzialu w post^powaniu, o ktorych mowa w art.
22 ustlrpkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

OSWIADGZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFDRMACJT

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaly przedstawipne z pein^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi^ i nazwisko upeJnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr.zamowienia: 24/pn/2019 - wzor o$wiadczenia (grupa kapitalowa)

Oswiadczenie o przyhaleznosd albo braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

Jako uczestriik pqst^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 24/pn/2019,

oswiadczam, ze:

nalez^*

nie nalez^* .

do tej samej grupy kdpitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. a ochronie

konkurencji i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), z innym wykonawcq lub

wykonawcami, ktdrzy ztozyli oferty w niniejszym postqpowaniu. **

* niepotrzebne skreslic

**W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyc wraz
z oswiadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq
nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia.

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

konkurencji i konsumentow - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, ktorzy s^

kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorcq, w tym rowniez

tego przedsi^biorc^.

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

zamieszczenia na stronie internetowej fwww.nfz-katowice.pD informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust.5 pzp bez wezwania.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis


