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swiadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzen

i oprogramowania zabezpieczajqcego firewall

zal^cznikami do niniejszej SIWZ s^:
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formularz oferty

formularz opis przedmiotu zamowienia

wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy (wzor Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ)

oraz zat^cznikiem nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze

wzorem oiswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

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

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

wzor oswiadczenia - grupa kapitatowa
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Nr zamowienia: 26/pn/2019

I. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

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

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

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Postfpdwanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowied publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843).
Rodzaj zamdwienia: ushiga.

Numer postfpowania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 26/pn/2019. Wykonawcy

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

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest

o "pzp" lub „ustawie", nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied publicznych.

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

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

nale^ przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest

0 „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" nalezy przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra

Rozwoju z.dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia iest ̂ wiadczenie wsparcia technicznego dla ppsiadanych przez Sl^ski OW NFZ luz^dzen
1 oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis

przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV): 72.61.10.00-6 uslugi w zakresie wsparcia technicznego.

»Uwaga! Nazwy uzyte w formularzu opis przedmiotu zamdwienia odnoszq sif do urzqdzen i oprogramowania

posiadanych przez Slqski OW NFZ. Formularz opis przedmiotu zamdwienia zawiera informacje niezb^dne dla

zdefiniowania istniejqcego srodowiska firewall, ktdrego przedmiot ohj^ty niniejszym zamdwieniem dotyczy.

Fosluzenie sif nazwqmi posiadanych elementdw srodowiska firewall jest zatem konieczne i nie stanowi wskazania

na znak towarowy, patent lub pochodzenie, na zrddlo lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje przedmiot

zamdwienia; na konkretnego producenta, czy produkt.

Nazwy uzyte w SIWZ (w formularzu opis przedmiotu zamdwienia) stanowiq opis posiadanej przez Zamawiajqcego

infrastruktury systemowej, ktdrej dotyczy wsparcie techniczne, w tym aktualizacja sygnatur.

» Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia

oraz we wzorze umowy, ktdre stanpwi^ integraln^ cz?sd niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la

warunki ewentualnej zmiany tresci umowy stosownie do art. 144 ust.l pkt 1 pzp.

» SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamdwienia, okreSla standardy jakosciowe, o ktdrych mowa w art. 91

ust.2a pzp.

2. Skladaiac oferte Wvkonawca mipdzv innymi .winien zlo^d nastepuiace o^wiadczenia. ktdrych tre^d znaiduie sie

w formularzu opis pfzedmiotii Izamdwienia:
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Nr zam6wienia; 26/pn/2019

» Oswiadczamy i zobowiqzujemy si^, iz posiadamy wszelkie niezbfdne uprawnienia do swiadczenia wsparcia

technicznego dla posiadanych przez ^Iqski OW NFZ urzqdzen i oprogramowania zabezpieczajqcego firewall
w zakresie i na warunkach opisanych w formularzu apis przedmiotu zamowienia, bez naruszania uprawnien

Zamawiajqcego oraz praw innych osob bqdz podmiotdw. Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb§dne

zapewnienia do zlozenia powyzszego oswiadczenia.

» Oswiadczamy i zobowiqzujemy sif, iz czynnosci polegajqce na naprawach urzqdzen/oprogramowania, b^dq

wykonywane przez osob^/osoby posiadajqce certyfikat co najmniej na poziomie eksperta zabezpieczen urzqdzen

i oprogramowania objfiego przedmiotem zamowienia. Na etapie realizacji umowy, na zqdanie Zamawiajqcego

Wykonawca zobowiqzany b§dzie przedstawic stosowny certyfikat.

» Oswiadczamy i zobowiqzujemy si^, ii Zamawiajqcemu w ramach umowy b§dzie przyslugiwal dost^p oraz prawo

do uzywania wszelkich aktualizacji, poprawek, nowych wersji oprogramowania (modulow) objftych wsparciem

technicznym oraz aktualnych sygnatur oprogramowania (modulow) obj^tych wsparciem technicznym, bez

naruszania praw innych osob bqdz podmiotdw, w sposdb i w zakresie niezb^dnym do korzystania z funkcji danego

systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym prawo do instalowania, wykorzystywania i kopiowania na uzytek

Zamawiajqcego.

Powyzsze oswiadczenia stanowi^ treSd oferty, a tym samym nie stanowi^ oswiadczenia/dokumentu w rozumieniu

art.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrdw z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w

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

(Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm.).

3. Warunki platnosci.

Warunki platnosci zostaly okreSlohe we wzorze umowy.

4. Inne informacie.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czfSciowych.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

• Zamawiaj^cy nie przewiduje mo^IiwoSci udzielenia zam6wie6, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
• J?zyk post^powania.

WyjaSnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyraton^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wym6g art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych wi4i:e si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480), ktora fomuhije zasad? uzywania j?zyka
polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen
pochodzenia towar6w i using, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.

5. Podwvkonawstwo.

• Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mpte powierzyd wykonanie cz?sci zamdwienia podwykonawcy.

• Zamawiajgcy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawce czeSci zamdwienia. ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm podwvkonawcdw
(patrz pkt 8 formularza oferty).

• Zamawiaj^cy nie informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,

w celu wykazania braku ismienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziahi w post?powaniu.

•W przypadku zanidwien na uslugi, ktdre maj^ bye wykonane w miejscu podlegaj^cym bezpoSredniemu nadzorowi
Zamawiajqcego, Zamawiajqcy i^da, aby przed przystqpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sq juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi,
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Nr zamowienia: 26/pn/2019

zaangazowanych w takie ushigi. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje mformacje na temat nowych

podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? ushigi (art. 36b ust.lapzp).

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalezy rozumiec umow? w fonnie
pisemnej o charakterze odpiatnym, ktorej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce czfsc

zamowienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a rnnym podmiotem

(podwykonawc^), a w przypadku zam6wieh publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawc^

a dalszym podwykonawc^ lub mifdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawc^ nie jest prpducent, czy tez dystrybutor.

»Pod pojpciem ,jproducent" naleiy rozumied rdwnie^ „przedstawiciela producenta". Pod pojpciem „przedstawiciel
producenta" nale^ zas rozumied podmiot formalnie upowazniony przez producenta do wykonania w imieniu
producenta okreslonych czynnpsci.

6. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o nrace (art. 29 ust.3a pzp")

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zatnawiajqcy okresla w opisieprzedmiotu zamowienia na usiugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykoncpvcf lub podwykonawcf na podstawie umowy o pracf osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1040, z pozn. zm.).

Czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, okresla si? jako
czynnosci polegaj^ce na obshidze zgloszeh dokonywanych przez Zamawiajqcego w toku realizacji umowy,
tj. przyjmpwanie zgloszen w ramach okna czasowego, w szczegplnosci w ramach infolmii (pod numerem telefonu)
oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszeh.

Z.podnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp. wskazuie sie:

1) Sposob dokumentowania zatrudnienia os6b, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najp6:hiiej w dniu
zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaletoo^ci od tego, czy dana ospba zatrudniona jest przez
Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedloSy Zamawiajqcernu (jednej z osob wskazanych w umowie) pisemne
o^wiadczenie, iz osoba (osoby) wykonujqca w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci polegajqce
na obshidze zgloszeh dokonywanych przez Zamawiajqcego w toku realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszeh
w ramach okna czasowego, w szczegdlno^ci w ramach infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie
przyjpcia zgloszeh, bpdzie zatrudniona na podstawie umpwy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, w calym
okresie realizacji umowy.

Oswiadczenie (kompletne o^wiadczenie) winno zawierac rowniez wykaz as6b (imi? i nazwisko) zatrudnionych na
podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnpSci (zakres obowiqzk6w
pracbwnika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju uhipi^ o prac?, dpkladne okre§lenie
podmiotu skladajqcego oswiadczenie, dat? zlozenia oSwiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlo^enia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
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Nieziozenie kompletnego o^wiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub podwykonawc?)

uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z mozliwosci rozwi^zania umowy, jezeli Wykonawca (lub podwykonawca)

pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie ziotyl wymaganego kompletnego o^wiadczenia, i naliczenia

Wykonawcy kary umownej w wysoko^ci 10% wynagrodzenia caikowitego brutto okre^Ionego w §3 ust.l umowy.

Zastosowanie maj^ tu postanowienia §9 ust.2 umowy.

Liczb^ osob (co najmniej 1) obsiugujqcych zgloszenia w toku realizacji umowy nalezy podac w formularzu apis

przedmiotu zamdwienia.

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawcf lub podwykonawcf

wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w

zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a

pzp, dokumentowanych za pomoc^ o^wiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:

a) mozliwosd i^dania po^wiadczonej za zgodnoSd z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwosd z^dania innych dokumentdw, np. dokumentdw potwierdzaj^cych oplacanie skladek

na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz

z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci za^wiadczenia wla§ciwego oddziahi ZUS lub
dowodow potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeh;

-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prac?, w szczegobo^ci imif i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy o prac?, rodzaj umowy
o prac? oraz zakres obowi^zkdw pracownika.

c) mozliwosb zwrbcenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia w^tpliwo§ci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlo^y Zamawiaj^cemu na kai:de wezwanie Zamawiaj^cego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spetaienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynnosci,
CO do ktorych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

3) Sankcje z tytulu niespelnieiiia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: okreSla wzor umowy
(uprawnienie ZamawiaJ^cego do skorzystania z mo2:liwo^ci rozwi^zania umowy, kary umowne).

4) Rodzaj czynnosci niezbfdnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cyeh czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia: czynnosci wskazane powyz:ej.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w okresie od 01.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
2. Miejsce wykonania zamdwienia: ul. Kossutha 13 w Katowicach (za wyj^tkiem sytuacji nie wymagaj^cych

fizycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww. miejscu).

V, Warunki udzialu w nostepowaniu

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

2) spebiaj^ warunki udziab w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

Ad.n Art. 22 ust.l nkt 1 nzn - nienodleganie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzic 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 ppkt 1 SIWZ, zas w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia nu stronie
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intemetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca skiada rowniez oSwiadczenie wskazane

wpktVIpkt2SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moie przedstawid
dowody na to, ze podjfte przez niego srodki wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci

udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadosduczynienie
pieni?me za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjadnienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami dcigania oraz podj^cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

ktdre odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

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

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

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

» Zamawiaj^cy moze wykluczyd Wykonawc? na ka2:dym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

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

w post?powaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ustlb pzp).

2. W przypadku Wykonawcbw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia wymdg niepodlegania

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

ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

VA. Podstawv wvkluezenia. o ktdrvch mowa w art. 24 nst.5 pzn

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

VI. Wvkaz o^wiadczeri lub dokumentdw potwierdzaiacvch spelnianie warunkdw udziaiu w postepowaniu oraz

brak podstaw wvkluezenia

1. Aktualne na dzien skladania oferty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp w zakresie ustalonym

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

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

Odwiadczenie Wykonawca winien dol^czyd do oferty.

2. Oiwiadczenie o przynalezno^ci albo braku przynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa

w art. 24 ust.1 pkt 23) pzp.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego ("www.nfz

-katowice.pl") informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaz? Zamawiaj^cemu ww. oswiadczenie.

Wraz ze zlozeniem ww. oSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody (dokumenty b^dz informacje)

potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia konkurencji w post?powaniu

o udzielenie zamdwienia.

Wzor oswiadczenia - 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 skiada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

0 udzielenie zamdwienia;

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

0 udzielenie zamdwienia.
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4. Forma oswiadczen i dokiimentrtw.

UWAGA! W niniejszym post^powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostata dopuszczona mozliwoSd

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

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze 2^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie

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

Zamawiaj^cy nie dopuScil rdwniei moi:liwoSci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyciu Srodk6w

komunikacji elektronicznej w spos6b okreSlony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

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

W post^powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwosd
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?biorczoSci i Technologii z dnia I6.I0.20I8 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw

dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym if.

1) dokumenty lub oSwiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane s^

w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnoSd z oryginalem,

2) poSwiadczenie za zgodnoSd z oiyginalem nastfpuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oSwiadczenia,

sporz^dzonych w postaci papierowej, wIasnor?cznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie kopii poSwiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

U\VAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty

pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pehiomocnika do reprezentowania

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

umowy w sprawie zamdwienia. Dpkument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreSlonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pehiomocnictw.

»Poswiadczenia za zgodnosd z oryginalem 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

dokumentdw).

»Zamawiaj^cy moze z^dad przedstawienia oryginahi lub notariataie poswiadczonej kopii dokumentdw
lub oswiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi

w^tpliwoSci CO do jej prawdziwoSci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2G16 r. w sprawie rodzajdw dokiunentdw,

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

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

Jezeli Wykonawca nie zlo^l oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oSwiadczen lub dokumentdw

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

przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia liib dokumenty s^ niekompletae, zawieraj^ bl?dy lub budz§ wskazane

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

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

poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie

post?powania.

Jeieli Wykonawca nie zloiyl wymaganych pehiomocnictw albo zlo^l wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

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

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.
6
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Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ziozenia wyja^nien dotycz^cych oswiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

6. Art. 26 ust.6 pzp.

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

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

tego Wykonawcy lub mo^;e je uzyskad za pomoc^ bezpiatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegolnoSci

rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaialnoSci podmiotdw

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 oraz z 2019 r. poz. 1446).

Zapisy pkt VI ppkt 4-6 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych

w niniejszym post§powaniu.

7. Art. 24aa pzp.

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 nastfpnie zbadad, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluezeniu.

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

wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajqcy moze zbadad, czy nie podlega

wykluezeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlozyi ofert? najwyzej ocenion^

spoSrdd pozostalych ofert.

VII. Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz nrzekazvwania

oSwiadczen lub dokumentdw. Osobv unrawnione do porozumiewariia 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 U2yciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
using drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrze:teniem, iz oferta winna zosta6 ziozona pod
rygorem niewaznoSci w formic pisemnej, peinomocnictwo winno zostac ziozone z zachowaniem formy okreSlonej

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

pzp), zaS oSwiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w spfawie rodzajow dokument6w, jakich moze ̂ ^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (rowniez; w przypadku ich ziozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),

w formic wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsi?biorczoSci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporzgdzenie w sprawie rodzajow

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

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

niekt6rych innych 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 przesiane

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

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

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

poSrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkow komxmikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

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

strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien posiugiwad si? numerem sprawy okreSlpnym

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

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazyWane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
winny byd kierowane na adres e-mail: zamowiemapubliczne@.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 wyjaSnien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwied publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^any udzielid wyjaSnien
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu sldadania ofert - jezeli wartoSd zamowienia
jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. .8 pzp - pod warankiem,
ze wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej 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
mote udzielid wyjaSnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mote przed uplywem teiminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

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

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

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

Mariusz Partyka, Dzial Inwestycji i Zamdwien Publicznych,

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

VIIL Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy t^da od Wykonawcy wniesienia wadiiun w wysokoSci:
3.000,00 ziotych (slownie: trzy tysi^ce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca mote wnieSd wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

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

te por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?teym,
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.

.0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczoSci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale^ wplacid przelewem na rachunek bankowy wsk^any ponitej:
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^^ych 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie iimej ni^: pieni?tea, Wykonawca obowi^zany jest zlozyd dokument

- wadium w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Trete takiego dokumentu nie mote warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadnosci z^dania wyplaty przez- wystawc? dokumentu. Dokument w swej tretei winien uwzgl?dnia6

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wateotei^ musi obejmdwad 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 dzien, w ktdrym uplywa termin skladania

ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
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Przez wniesienie wadium rozumie si? ziotenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wpivw srodkdw

pienifznych na podany wyzej rachunek bankowy, przed upivwem terminu skiadania 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^cy zobowi^zany jest odrzucid ofert?, je^:eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

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

IX. Termin zwiazania oferta

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

skladania ofert.

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

ze Zamawiaj^cy mo4:e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upiywem terminu zwiazania ofert% zwrocic si? do

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

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

4. Przedlutenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluz:eniem okresu wa^no^ci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizony okres zwiazania ofert^.
Jezeli przedhjzenie terminu zwi^ania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniej sza.

X. Qpis sposobu przvgotowvwania oferty

A. Wykonawca winien wypebiid fonnularze (w tym wzory o^wiadczen) w spos6b trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6 formularza lub
caly formularz nie dotyczy Wykonawcy naleiy wpisac "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce
wyznaczone na wpisanie informacji okazaio si? zbyt male, nale^ wykonad kserokopi? danego formularza
w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnid wg potrzeb i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem
Wykonawcy - informacje nalezy umieicid w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?.
Wykonawca winien przygotowad i zlo^yd ofert? z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz mnych zal^cznikdw
skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad
zmian merytorycznych zapisow 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 foimularze oraz o^wiadczenia
niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowabiym (Microsoft Word). Jei:eli Wykonawca edytuje formularz
lub o^wiadczenie, zobowi^zany jest dokladnie przeczytad jego tre^d oraz porownad j^ z oiyginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv, czv tresc oferty odpowiada treici SIWZ decvduiaca jest wersia SIWZ w formacie pdf,

zawieraiaca skan oodpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Wykonawca odpowiada za tresd kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i odwiadczen. W przypadku, gdy
tre^d oferty nie b?dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie
odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowaznione do reprezentpwania Wykonawcy i zaci^gania
zobowiqzan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie rejestrowym
(ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku oryginal
pebiomocnictwa (lub jego kopi? po^wiadczonq notarialnie/odpis notariaby) naleiy dol^czyd do oferty. Ofert?,
odwiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowa2:niona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta
podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewam^.

C. Wszelkie kbszty zwi^ane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

(X
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D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast^puj^cej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 26/pn/2019

WSPARCIE TECHNICZNE - FIREWALL

NIE OTWIERAC PRZED: ....15..111..202-!) godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczy^,

ze przesyika zawiera ofert^ oraz wskazac numer postfpowania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci

za nast^pstwa spowodowane brakicm wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiajacy prosi o wio:zenie do koperty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty oznaczonej

"ZALy^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zalaczniki wymienione w pkt 14 formularza oferty,

z uwzgl?dnieniem uwag do zalacznikdw.

W przypadku oswiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawierajacych informacje stanowiace

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczclwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie moga by6 one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,

Wykonawca powinien umie§ci6 je w ospbnej kopercie oznaczonej: „ZALi\CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczydje 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 tajemnicq przedsiebiorstwa rozumie siq 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.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, ZamawiaJacy nie ujawnia informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie

sktadania ofert, zastrzegl. ±t nie moga by6 one udostfpniane oraz wvkazai. iz zastrzezone informacje stanowia

tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca mote zlo^c tylko jedna ofert? na cale zamowienie. Ofert? sklada si? w formie

pisemnej pod rygorem niewateotei. Zamawiajacy nie wyra^a zgody na zlotenie oferty w postaci elektromcznej.

G. TreSb ziozonej oferty musi odpowiadab treSci SIWZ. Oferta zostanie pdrzucona przez Zamawiajacego

w przypadku zaistnienia co najnmiej jednej z pkolicznotei wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si?

0 udzielenie zamowienia musza zalaczyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy

winni ustanowic pehiomocnika do reprezentowama ich w post?powaniu p udzielenie niniejszego zamdwienia albo do

reprezentpwania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien

odppwiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.
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L Spos6b wypeiniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen;

1) formularz oferty

3)

4)

5)

2) formularz opis przedmiotu i

zamowienia

wz6r informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.Sa pzp
oraz podzielona p}atno§6

wzor oswiadczenia, o ktdrym -

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

wzor oswiadczenia - gnipa 1

kapitalowa

naie^ wypeinid i podpisac w iriiej sen do tego wyznaczonym;

w pozyCji "dane Wykonawcy" moze by(3 U2yta'pieczf(3 firmowa;

w famce w pkt i forinuiarza oferty NALEZY PODAC

OSTATECZNA OFERTY ZA ̂ ALIZACJE CALEGG ZAMCiMENIA,
zgodnie z pkt i A formuiarza oferty;

naleiy wypeinid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zai^czyc do formuiarza oferty); .

naie^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zal^czyc do formuiarza oferty);

naieiy wypelnid i podpisac w .miejscu do tego . wyznaczonym

(oswiadczenie zalaczyc do.formuiarza oferty);

naiezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz. zlo^yd

w tenninie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

0 klprej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pid "VI pkt 2 SIWZ.

XI.-Mieisce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1. ofert? naie^ zio^d w siedziljie Zamawiajacego:
Slaski Oddziat Wojewddzki Narbdowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40T844.^^QWice n nr;208A (II piftro),
w terminie do dnia i................. do godziny 12.00.

2. Zamawiajacy niezwlbcznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlozona po terminie.

3. Wykonawca mofej przed uplywem termini^dOj^l^|^a ofert, zmienid lub wycofad ofert?.
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? dniu o godzinie 12,30 pod adresem wskazanyin w pkt I,

pokbj nr 217A (H piftro).

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda. kwot? (brutto), jaka
zarnierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcbw, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia i wafunkdw piatno^ci zawartych w ofertach;

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie intemetowej ("www.nfz-katowice.pl')7.

informacje dotyczace:

i) kwoty, jaka zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

3) ceny, terminu wykonania

2) firm oraz adresdw "Wykonawcdw, ktdrzy zlo^yli oferty w terminie;

:amdwienia i wamnkdw platnoSci zawartych w ofertach.

XII. Opis SDOSobu obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty podana w pkt 1 formuiarza oferty stanowi calkowite wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy

z tytulu reaiizacji zamdwienia! Cena oferty winna zawierad wszeiki? koszty zwiazane z reaiizacja zaihdwienia,
zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje pkt i A formuiarza oferty.
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3. Wykonawca - w zalezno^ci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na
Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, warto^d 23% podatku VAT. W celu

ustalenia, na kim spoczywa obowi^ek podatkowy (VAT), Wykonawca sktada wraz z ofert^ informacjf,

0 ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzor zalqczono do SIWZ).

Je:^eli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego

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

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i uslug, ktdry miaiby obowi^ek rozliczyc zgodnie

z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie wiimy zostad przez Wykonawc? pod^e z dokladno^ci^

do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzglfdnieniu zasady, iz ceny (warto§ci) nale^ zaokr^glac do pefaiych

groszy, przy czym koncdwki poni^ej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do

1 grosza.

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

6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d4 prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

7. Mechanizm podzielonej platnoSci - jezeli dotyczy.

Zamawiaj^cy informuje, ze b?dzie realizowal platno^d za faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platno^ciach bezgotowkowych - polecenie przelewu lub

polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towardw lub uslug wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy

0 podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaj^ce

poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za ̂ wiadczenia zwolnione z VAT lub
opodatkowane stawk? 0%.

W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej platnosci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze
wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniaj^c^ podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia
z VAT b^dz opodatkowania stawk^ 0%.

XIIL Onis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteriow i sposobu oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b?dzie przedstawione ponizej jedyUe kryterium oceny ofert oraz
nast?puj4cy sposdb oceny ofert podlegaj^cych ocenie:

Kryterium:

Cena - waga 100%

najnizsza zaoferowana cena

Ilo^d punktbw = x 100 pkt
cena zaoferowana w ofercie badanej

Ocena koncowa oferty b?dzie iloczynem ilosci punktdw uzyskanych przy zastosowaniu powyzszego wzoru
matematycznego oraz wagi kryterium. Oferta najkori^stniejsza otrzyma 100 punktdw.

Przy obliczaniu punkty b?d4 podawane z dokladno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady
wskazanej w pkt XII ppkt 4 SIWZ.

SIWZ, w tym formularz apisprzedmiotu zamowienia, zawiera standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a

pzp.

XIV. Informacie o formaIno:§ciach. iakie powinnv zostad dopelnione do wvborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest watoa, nie
podlega odrzuceniu, tj.\ odpowiada zasadom okre§lonym w ustawie Prawo zamdwieh publicznych, spelnia
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wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostata za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium

oceny ofert okre^lonego w SIWZ- Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp,

2. Zamawiaj^cy zawrze umow^ w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawc^, z zastrze^eniem

art. 183 pzp, w termmie okre^Ionym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^la pkt VII pkt 2 SIWZ.

3. Zamawiaj^cy moz;e zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, je5;eli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zloiiono lylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamowienia o warto^ci mniejszej niz kwoty okre^lone w przepisach

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

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

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

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

oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moze wyrazid zgod? na podpisanie

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

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnie^d zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy.

5. Je^eli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia lunowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze

wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd 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 nalezytego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^Cy z^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^d zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie moZe zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
Ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?Znym;

c) gwaraiicjach 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
najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia mnowy: 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. Podchpr^Zych 1,40-043 Katowice.

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

jest zIoZyd stosowny dokum?nt w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj
nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^cj. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

13



Nr zain6wienia: 26/pn/2019

6. Zabezpieczenie naletytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowad

wypiacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci z^dania wyptaty przez viystawcf
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwoialnv.

7. W okresie przysiuguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostad

pozbawiony mo^;liwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale^ytego wykonania lunowy,

jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^piio w okresie wazaio^ci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wa:&io^ci dokumentu).

8. Projekt tre^ci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem

umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym termin zwrotu zabezpieczenia, okresla wz6r umowy oraz art. 151

ust.1 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowy - wz6r umowv

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

umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony do
SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.

2. Integraln^ cz^sci^ przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umpwa o zachowaniu poufiiosci w NFZ

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

osobowych wraz ze wzorem o^wiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufiiosci stanowi^ca zal^cznik nr 4

do wzorU umowy.

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

i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o Srodkach ochronv prawnei Drzvstuguiacvch Wykonawcy w toku nostepowania o udzielenie

zamdwienia

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

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

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

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

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

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przysluguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci Zamawiaj^cego podj?tej

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

na podstawie ustawy.

5. Jezeli wartosd zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przysluguje wylqcznie wobec czynnoSci:

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

2) okreslenia warunkdw udzialu w post?powaniu;

3) wykluczenia odwoluj^cego z post?powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywad czynnosc lub zaniechanie czynnoSci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okreslad z^danie oraz wskazywad

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa foajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cmym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.
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8. Odwohij^cy przesyla kopi? odwoiania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwoiania w taki
sposob, aby mdgt on zapoznad si? z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwoiania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czyrmo^ci,
do ktorej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysluguje odwplanie na podstawie art. .180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej infomiacji Zamawiaj^cy powtarza czynnosd albo

dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tyrii wykonawcdw w sposob przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych niowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

10. Terminy wnoszenia odwoiania okresla art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestaikom postppowania odwoiawczego

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, jezeli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

12. 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 jednocze^nie 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

rovmoznaczne z jej wniesjeniem.

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

7 dni ,od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wniesd tak^e Prezes

Urz?du Zamowied 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 o prokuratorze.
14. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych.

XVIII. RODQ; informacia dla Wvkonawcdw

KLVliZlJLA IM OkVI \< \ .IN\

JK)TVrZ.\C A PKZl-TW.kRZ \M A DAW CH OSOHOW \ CII OSOH HCZPS! .MCZ \( ̂  ( II

\\ POSTIll'OW \NU' O I DZrr.l.l mi / VVIOWirMA PIIBI.ICZM.GO PRZEZ .SI .\Slvl ODDZIAI.

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 (Ogdlne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:

ROD.O), Zamawiajqcy podaje nast?puj4ce informacje:

• AD.MIMSTRATOR DANYCH O.SOBOVVVCH

Narodowy Fupdusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Slpskiego Oddzialu Wojevvodzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, zktorym mog^ si? Pahstwo skontaktowac

w nast?pujpcy spos6b:

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

■ za pomoc^ platformy ePUAP,

■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
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• 1i\S1M:Kt6r OCIIRONY DA.N'YCH
W sprawach dotycz^cych przetwarzania Padstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewddzki NFZ mo^na

kontaktowad sif z Inspektorem Ochrony Danych w nast^pujqcy sposdb:

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

■ telefonicznie: 32 73549-21,

■ e-mailem: ipD@nfz-katowiceipl

• CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

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

0 udzielenie zamowienia publiczmego znak: 26/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstaw4 prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlnosci:

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

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

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ̂ rodkow publicznych;

■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwieh publicznych;

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

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

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

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

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

• ODBIORCY DANYCH O.SOHOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych bfd^ osoby lub pOdmioty, kt6rym udost?pniona zostanie dokumehtacja

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

dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Panstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podniioty posiadaj^ce upowaznienie do

pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie

ustawy o dostfpie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostac przekazane podmiotom, z kt6rymi

administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych

osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy

taki obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.

• OKRES PRZECHOWYWAMA DANYCH

Panstwa dane osobowe b§d4 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia

post^powania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje caly czas trwania umowy.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ/V

W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktdrei dane dotvcza przvshiguie:

■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tresci swoich danych;

■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie maze to skutkowac

zmianq wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie

niezgodnym z pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego 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 wazne wzglfdy interesu publicznego Unii EuropeJskieJ lub panstwa czlqnkpwskiego;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczy n^szen przepisdw RODO;
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Nie przvsfaguie Panstwu:

" w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 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.

Q'"]^Fiq§MiCJA0?^Y]@GtrK)D^^ CK i
Obowi^zek podania danych osobowych bezpoSrednio Pahstwa dotycz^cych Jest wymogiem ustawowym, okreslonym

w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w postfpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.

•  I.NFORMACJA

PROFiLOVVAMA

VV ZAKRFSIE ZAIITO.MATYZOVVANEGO PODEJMOVVANFA DECYZJI ORAZ

W odniesieniu do Pahstwa danych osobowych: decyzje nie bfd^ podejmowane w sposdb zautpmatyzowany w tym

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

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

natychmiast zglosic Zamawiajqeemu.

Teresa Uzdoivsi<a
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

fotmularz oferty

Narodowy Fundusz Zdfowia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: jeieli dotyczy/

CEIDG: ............/jezeli dotyczy/

Ntimer REGON: ,..., /jezeli dotyczy/

Numer NIP: —

adres e-mail: (jezeli jest)

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

Nr rachunku batikowego Wykoaawcy, na ktoty Zatnawiaj^cy b^dzie mpgt zwrocic wadium (dotyczy

wadium wniesionego wpie/iiqdzu)

W nawi^zaniu do oglosZenia q przetargu..iiieograniczonym maj^cym za przedxmot swiadczenie wsparcia

technicznego dia pdsiadatiyqb przez Slqski OW NFZ urzqdzeii i optogramowania zabezpieczajqcego

firewall,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ' calego 'zamowienia zgodnie

Ze Speeyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za Cen^ calkowif^:

zlnetto, zibrutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenow% z pkt lA,

UWAGAl Patrz pkt XII pkt 3 i pkt 7 SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp

oraz podzielona platnosc
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lA.

fotmulatz oferty

A B C D E F G

Lp.
Przedmiot zamowienia

zgodny z
opisem zawartym

w formularzu opis
przedmiotu
zamowienia

Wartose netto

wzl

za 1 rniesi^c

Wartose nettp w zl za

realizacj? przedmiotu
zamowienia w okresie

od 01.02.2020 r. do dnia

31.12.2020 r.

(wartose z kolumny C
X11 miesi?cy)

Element obj?ty
mechanizmem

podzielonej
platnosci

(TAK/NIE)*

Wartose 23%

podatku Vat
(obliezona od

wartosci

netto

z kolumny D)

Wartose brutto

(D + F) w zt

1

Wsparcie techniczne

* nalezy wpisac „TAK", jezeli element dotyczy towarow lub using -wymienionych w Zai^czniku nr 15 do ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarow i using (Dz.U.2018 poz.2174).

Oswiadczamy, ii eena oferty brutto zawiera wszelkie koszty, opiaty, podatki i naleznosd zwi^zane z realizacj^
zamowienia.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? realizowac przedmiot zamowienia w okresie od 01.02.2020 r. do dnia

31.12.2020 r.

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunld platnosci okredone we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwiqzanych niniejsz^ oferty. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zarua
oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i<nie wnosimy do niej zastrzezeii oraz, ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

6. Oswiadczamy, ze zai^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 zobowiq,zujeniy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okredonych w ww. wzorach umow,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego

7. Oswiadczamy, ze zobowi^,zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonariia zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaj^cego okredonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^,cymi przepisami prawa.

8. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?pujq,cemu podwykonawcy wykonanie nast?pui^cej cz?sci
zamowienia*:

Lp. czesc zamoWenia firma podwykonawcy

zamowienia powietzon^ podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy

6^
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9.V Zpbp\\d%zujemy.si^ w przypadku \^boru naszej oferty do wniesienia zabezpieczetiia nalezytego wykonania

urnowy w wysokosci odpowiadaj^cej -10% ceny pferfy. Zabezpieczerde wniesiemy najppzniej w dniu

wyznaczonym jako cfeien zawarcia umowy.

10. Oswiadczamy,. iz .upowaznienie psob reprezentujq^^Gh Wykonawcp w niniejszym. postppowaiiiu

(w tym pbdpisuj^cych ofertg/formularze/oswiadczehia), a, wskazanych ponizej. wytiika z iiastfpuj^cegp

dpkumentu*:

1) KRS

^  2) :CEIDG / . ■ • _ - .
3) peinomocnictwa zal^GZonego dp niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocpwane. ■

*zaznaezyc podpunkfy dotycz^ce Wykonawcy

Ospba/pspby uppwainipne (upelnomocnione) dp reprezentacji Wykpnawcy w niniejszym
ppstigpbwaniu:

•. • •. • i\. . .. ,v...

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowainienia do reprezentowania;Wykonawcy/

11. Os'madcZainyj ii nalezytny/nie nalezymy** do grupy malych lub srednich przedsiebiorstw.

** riiepPtrzebne skreslic

.'Dejinigq matego dras^ sredniego pr^dskbiorg, a taki^ mikropr^dsi^biory ^n>iefa ''Ustawa' ̂  dnia 06.03.2018 r. Pram pniedsiibiorcom
(D-X-U. 2019'. 1292). Zgodhie ̂ art. 7 ust. 1 pkt 1-pkt 3 gt. ustaivy uiyte w ustawie okresknia o^act^ajd:

1)'mil^optzedsi^biOtca - prxedshhiorcy ktoty 'w'co najmniejjednjm rokux dmch dstalnich- lat obrotovgch speltiiai 'tcic'^ie nast^pujuce

warunki: - . ' - "

a) x' atrudniat sredniorogxitk t>imej'nix10pracomikow orav^

' b) osicfgnqt rocspj obrdt netto ̂  sprgeda^ towarow, n^robow i using ora\ ̂  operagiJtnansouych nieptxikracspjcyy rownowartosci wxfotych 2
■ milionowpuro, lub sumj aktywow je'go bilansu sporX^t^onego'na koniec jednego x lat nie prxekrocx^lj rmnoivartosd,w x^otych 2 milionow

euro; , " ■ •

2):'ma-^ptzedsi^biorca .■ prxedskbiorqi ktory m so najmniej jednjm roku x dwoch ostatnkh laf obrotowych spelnial Icicxnie nast^ujcice
pdrunki:- ' - ' " ' . - ■ ■

a) xptnidnial sredniorocxnie mniej nixSO pracownikow-orax
b) osiqgncil rocxny obrdt netto xe sprxedax^ towarm, wyrohow i using ordx X operagi finansowych nieprxekracxgjtic^ rownowartosci w xiotych 10
miJiondw eurOj lub sumy aktywowjego bilansu sporxgdxpnego na koniecjednego x lat nieprxekrpcXyly rownowartosci w xjotych 10 milionow
euro- i ktory niejest mikroprxedsiphiorcq; '

; 3) sredni przedsi^biorca - prxedsiphiorci, ktory w co najmniej jednym roku x dwochlostatnich lat obrotokych spelnial Iqcxpie nast^pujuce
■ warunki;

ajxatrudnial sredniorocxnie.mniej nix250pracownikowgrax ' ■
'bj osic^gncil rocxny obrdt netto xf sprxedagy towarow, wyrobdw i using orax X operagi fmansouych nieprXekracxajcny rdwnowartosci w xjotych 50
milionow euro, lub sumy akPywdwjego bilansu sporxpdxpnego na koniec jednego x tyth lat. nie.prxekrocxyly rdwnowartosci w xlotych 43 miliondw
euro ' i - ^ ■ , " . • '

-iktdry nieje'stJmikroprxedsiebidrccianimalymprxedsiebiorcci. ' ' . - /
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12. Oswiadczamy, ie wypeiniHsmy obowi^zki informacyjne przeyddziane w art. 13 lub art 14 Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrotiy osob
fizycznych w zwi^zku z.przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia. dyrektywy 95/46/WE (Ogokie rpzporz^dzenie o ochrdnie dairyeh) wobec osob
fizycznych, od ktotych dane osobowe bezposredhio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si?
o udzieleiiie zamowienia publicznegp w niniejszym post?powaniu.*
* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotycz^cych lub zachodzi wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykresUc fresc oswiadczenia albo

, wpisac NIE DOTYCZY.-

13. Oswiadczenie p zobowi^zaniu do zachowania poufnosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej

Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ,ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie

zamowienia pubhcznego — zamowienie nr 26/pn/2019, z uwagi na udost?pnianie Inforrnacji Poufnych,

zobowi^zuj? si?/zobowi^zujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realiza.cji umowy,

przedmiotem ktorej b?dzie usluga — swiadczenie wsparda techmcznego dla posiadanych przez Sl^ski OW
NFZ urz^dzeh i oprograrnowania zabezpieczaj^cego firewall,

2) w okresie realizacji zamowienia, a takze p6 wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umpwy, niezaleznie od formy
wjakiej zostaly mi/nam przekazane,

3) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji
umoWy.

14. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nast?puj%ce wypelnione formulafze/
bswiadczenia/dokuinenty:

1) informacja, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

3) formularz ppis przedmiptu zamowienia

4) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis:
notarialny) - jezeU uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

5) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

Oswiadczenie q przynaleznosci albo hraku przynaleznosci do tej samej gtupy kapitatowej Wykonawca sklada
w 'ierminie 3 dni od s^miess^s^nia infohnagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 na stronie interndowej www.nfykatowice.pl.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mgr Te^ ssa Uzdowsks
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie wspareia technicznego dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ

urz^dzen i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall, w zakresie i zgodnie z zasadami pkre^onymi

w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem Opis przedmiotu zamowienia i wzorem umpwy.

1. Opis utzi^dzen wraz z opfogramowaniem zabezpieczaja[Gym posiadanym ptzez Sl^ski OW

NFZ. - "

Zarnawiaj^cy pOsiada: '

a) dwa (2) urz^dzenia Check Point 12200 Appliance (CPAP-SG12207 Security Gate^yay Appliance)
z fiastgpuj^cymi modulanii:, - _

Symbol -Nazwa

CPSB-FW FireWah Blade

CPSB-VPN Check Point IPSEC VPN Blade

CPSB-IA Check Point Identity Awareness blade

, CPSB-ADNC ^ Oheek Point Advanced Networking and Clustering Blade ■

CPSB.MOB-5 Mobile Access blade for 5 concurent users

CPSB.IP,S-M-1Y
Check Point IPS Blade for 1 year - for mid appliances and pre-defined
systems"

CPSB-APCt.M-lY
Check Point. Application Control Blade for 1 year - for mid appliances
and pre-defined systems

CPSB-NPM-For-APP ' Network Policy Managenient blade for Appliance

CPSB-LOGS-For-APP Logging dnd Status blade for Appliance:, .

CPSB-URLF-M-IY
Check Point URL Filtering Blade for 1 year - for mid appliances and
pre-defined systems

b) jedn^ (1) maszyn? virtualn^ (6 rdzeni) w srodowisku Vmware ESX Wraz z licencjami:

Host Expiration Features

VMHpst Covers :

CPSGvVE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS .

CPSB-IA CPSB-SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCUSl CPSB-
AV-CPSB-ABOYS CPSB-ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID Expiration SKU-'

:5E|865T , . 31Dec2019 . ' CPSB-EBP-AV , ■ -



Nf zamowienia: 26/pn/2019 fotmularz opis ptzediiiiotu zamowienia

Covers :

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS

CPSB-IA CPSB-SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-

AV CPSB-ABOT-S CPSB-ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID Expiration SKU

2 U5E400T 3lDec2G19 CPSB-EBP-ASPM

Covers :

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS

CPSB-IA CPSB-SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-

AV CPSB-ABOT-S CPSB-ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID Expiration SKU

3 Q00HT57 31Dec2019 CPSB-EBP-IPS

Covers :

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS

CPSB-IA CPSB-SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-

AV CPSB-ABOT-S CPSB-ASPM CK-85B3FD7ECi 61

# ID Expiration SKU

4 3AR63E6 31Dec2019 CPCES-CO-STANDAKD-ADD

Covers :

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS

CPSB-IA CPSB-SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-

AV CPSB-ABOT-S CPSB-ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID Expiration SKU

5 IAPOR88 31Dec2019 CPSB-EBP-GTNT

Covers:

CPSG-VE+6'CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS

CPSB-IA CPSB-SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS^Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-

AV CPSB-ABOT-S CPSB-ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID Expiration SKU

6 GW19I0G 31Dec2019 CPSB-EBP-ABOT

Covers;

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS

CPSB-IA CPSB-SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-

AV CPSB-ABOT-S CPSB-ASPM CK-85B3FD7EC161

•# ID Expiration SKU

7, A2AFIS0 31Dec2019 CPSB-EBP-APCL

Covers :

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS

CPSB-IA CPSB-SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-

AV CPSB-ABOT-S CPSB-ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID Expiration SKU

8 YDD8G4T 31Dec2019 CPCES-CO-STANDARD

Covers :

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS

CPSB-IA CPSB-SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-

AV CPSB-ABOT-S CPSB-ASPM CK-85B3FD7EC161

(l/j U  '
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# ID Expiration SKU

9 2POW410 31Dec2018 CPCES-CO^STANDARD

Covers :

CPSG-VE+6 CpSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB.VPN, CPSB-NPM CPSB-LOGS

CPSB-IA CPSB-SSLVPN.^5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-

AV CPSB-ABOT-S CPSB-ASPM Ck-85B3FD7EC161

# ID Expiration SKU ■

10 DF4E72E 31Dec2019 CPSB-EBP-URLF

Covers :

CPSG-YE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS

CPSB-IA CPSB-SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-
AV CPSB-ABOT-S CPSB-ASPM.CK-85B3FD7EC161

c) dwa (2) urz^dzenia Checkpoint Smart-1 205.

Numer klierita to: 0006095147.

2. Wsparcie teehniczne winno bye tealizowane na nast^pujt^cych zasadach:

1) Wspatcie obejmuje:

a) urz^dzenia w obecnej konfiguracji wskazane w pkt 1 niniejszego formularza.

b) oprogramowanie zainsta,lowane na ww. urz^dzeniach niezb^dne do jego poprawnego
funkcjonowania irealizowania funkcji wymienionychwpkt-l niniejszego formularza.

2) Okno czasowe zglaszahia incydentow (nieprawidlowoscd lub innych problemow) dotycz^cych
urz^dzen/oprogramowania: 8 godzin na dob^ (tj. od 8.00 do 16.00) przez 5 dni w tygodniu
(tj. od poniedzialku do pi^tku za wyj^tkiem przjrpadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od
pracy).

3) Obsluga zgloszen w j?zyku polskim.

4) . Czas reakcji na w. zgloszenia dotycz^ce urz^dzen/oprogrmlowania (czas przyst^ienia do
naprawy): w ci^u 4 godzin licz^c od chwili zgloszenia.

5) Czas. naptawy urz^dzen/oprografnowania (czas usuni^cia zgloszonych nieprawidlowosci lub
innych problemow): w ci^gu 2 dni roboczych Hcz^c od chwili zgioszenia.

6) Jezeli naprawa urz^dzeh/oprogramowania wymaga -w^miany nosnika danych (dysk twardy),
Wykonawca zobowi^zuje si? pozostawic uszkodzony nosnik u Zamawiaj^cego.

7) Dost?p do aktualizacji, poprawek i nowych wersji oprogramowania zainsfalowanego na
urzadzeniach obj?tych wsparciem technicznym wraz z prawem do ich instalowania, wykorzystania

i kopiowania na uzytek Zamawiajacego.

8) Dost?p do aktualnych sygnatur dla modulow oprogramowama obj?tego wsparciem technicznym
wraz z prawem dp ich instalowania, wykorzystania i kopiowania na uzytek Zamawiajacego.

9) Dost?p wyznaczonych osob Zamawiajacego do baz wiedzy producenta urzadzen/
oprogramowania.

dni robocze nakig ro^umiec-dni odponiedt^atku do piqtku nyjcpkiem pr;^adajc0ch na nie dni ustawowo

wolnych odpray. - • . . . .

» Miejscem reahzacji zam6''Wenia:jest siedziba Slaskiego OW NFZ.przy ul. Kossudia 13 w Katowicach,
2a wyjaddtm syfh^ji niewymaga^4cych fizycznego stawiennictwa ze strony Wykpnawcy w ww. miejscu.

y
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» Wszelkie zgloszenia, o ktorych mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia, mog^byc skutecznie

przekazane przez Zamawiaj^cego za posrednictwem numeru telefonu (infolinii) podanego przez

Wykonawc? w dniu zawarcia umowy, poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Wykonawc?

w dniu zawarcia umowy b^dz za posrednictwem (jezeli dotyczy) formularza zgloszeniowego na stronie

internetowej wskazanej przez Wykonawc? w dniu zawarcia umowy.

» Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz posiadamy wszelkie niezb?dne uprawnienia do swiadczenia

wsparcia technicznego ' dla- posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzen "i oprogramowania

zabezpieczaj^cego firewall w zakresie i na warunkach opisanych w formularzu opis przedmiotu

zamowienia, bez naruszania uprawnien Zamawiaj^cego oraz praw innych osob b^dz podmiotow.

Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia powyzszego oswiadczenia.

» Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz czynnosci polegaj^ce na naprawach urz^dzen/oprogramowania

b?d^ wykonywane przez osob?/osoby posiadaj^.ce certyfikat co najmmej. na poziomie eksperta
zabezpieczen urz^dzen i oprogramowania obj?tego przedrniotem zamowienia. Na etapie realizacji umowy,

na z^danie Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zany b?dzie przedstawic stosowny certyfikat.

» Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz Zamawiaj^cemu w ramach umowy b?dzie przyslugiwai dost?p
oraz prawo do uzywania wszelkich aktualizacji, poprawek, nowych wersji oprogramowania (moduiow)
obj?tych wsparciem technicznym oraz aktualnych sygnatur oprogramowania (moduiow) obj?tych
wsparciem technicznym, bez namszania praw innych osob b^dz podmiotow, w sposob i w zakresie
niezb?dnym do korzystania z funkcji danego systemu, zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym prawo do
instalowania, wykorzystywania i kopiowania na uzytek Zamawiaj^cego.

» Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tegOj czy dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiajjtcemu (jednej z osob
wskazanych w umowie) pisemne oswiadczenie, iz osoba (osoby) wykonuj^ca w ramach nimejszego
zamowienia (umowy) czynnosci polegaj^ce na obsludze zgloszen dokonywanyCh przez Zamawiaj^cego w
toku realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszen w ramach okna czasowego, w szczegolnosci w ramach
infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszen, b?dzie zatrudmona na podstawie
umowy o prac? w rozurnieniu kodeksu pracy, w calym okresie realizacji umowy. / pkt III pkt 6
siwzi.

Podajemy liczb? osob, ktore b?d^ obs-higiwac zgtoszenia w toku realizacji umowyj zatmdnionych
na podstawie umowy o prac? w calym okresie realizacji umowy: ..*

*nalezy wpisac liczb? osob (co.najmniej 1 osoba)

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data ;.. podpis/y

mgr Uzdowska

4
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UMOWANR

zawarta w dniu wKatowicach pomigdzy: ■: . . _
Narodpwym -Funduszem Zdrd\yia — SIa,skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicaeh przy
uL JKossutha 13-reprezentowanym przez;

— Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziaia: na podstawie peinomqcnietwa nr z dnia
(kopia w zai^czeniu), ,
zwanym dale] „Zamawiaj^cym" .
a  '

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

NIP: , REGON: , wysokpsc kapitalu zakiadowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala:

—  , zwanym dale) „Wykonawc^",
o tresci nast^puj^cej:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest swiadczenie przez Wykonawc? wsparcia technicznego dla posiadanych przez

-Sl^ski QW NFZ urz^dzen i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall, na warunkach i zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, w tym zgodnie z zai^cznikiem nr 1 do umowy — opis przedmiotu
umowy, oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
(Uwaga: nr l ̂stanie pr(^gotowany rv oparciu o formulary opis pt^dmiotu r^amowienia).

2i Wykonawca zobowi^zuje si?, iz czynnosci polegajve na naprawach urz^dzen/oprogramowania, b?d%
wykonjrwane przez osob?/osoby posiadaji^ce certyfikat co najmniej na poziomie eksperta zabezpieczen
urz^dzen i oprogramowania obj?tego przedmiotem umowy. Na etapie realizacji umowy, na z^danie .
Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zany b?dzie przedstawic stosowny certyfikat. -

3. Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?, iz posiada wszeljde niezb?dne uprawnienia do swiadczenia
wsparcia technicznego dla posiadanych. przez Sl^ski OW NFZ urz^dzen i oprpgramowania
zabezpieczaj^cego firewall w zakresie i na warunkach opisanych w zal^czniku nr 1 do umowy, bez -
naruszania uprawnien Zamawiaj^cego oraz praw innych osob b^dz podmiotow. Wykonawca ^
.oswiadcza, iz uzyskai wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia powyzszego oswiadczenia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz Zamawiaj^cemu przysiuguje dost?p oraz prawo do uzywania wszelkich
aktualizacji, poprawek, notiych wersji. oprogramowania (modulow) obj?tych wsparciem technicZnym
oraz aktualnych sygnatur; oprogramowania (modulow) obj?tych wsparciem technicznym, bez
naruszania praw innych osob b^dz podmiotow, w sposob i w zakresie niezb?dnym do korzystania
z  funkcji - danegp systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym prawo do instalowania,
wykorzystywania i kbpiowania iia uzytek Zamawiaj^cego.

5. Rozpocz?cie swiadczenia wsparcia technicznego zostanie potwierdzone przez Strony protokotem
. umchomienia.

'6. Zakohczenie reaUzacji calej umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokotem konconym. Protokol
kohcowy wiriien' potwierdzac nalezyte wykonanie umowy. Protokol ten b?dzie stanowil podstaw?
zwrotu Zabezpieczenia nalez3rtego wykonania umowy na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

Wnien zosfac podpisany bez zb?dnej zwloki.
7. Obowi4,zek sporz^dzenia pfotokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, spoczywa na Wykpnawcy.

-  ' *

f  iProtokolywinny zostac podpisane przez przedstawicieli obu Stron umowy, o ktorych mowa w §5.ust.l
oraz ust.2 umowy.
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8. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma '

podwykonawcy/, czqsc zamowienia wskazanq. w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu

nr 26/pn/2019, tj dotyc^).

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

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 26/ph/2019. Zmiana

bq,dz-rezygnacja winna nast^pic w dfpdze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany

b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazatuem liowego podwykonawcy przy

uwzgl^dnieniu postanowien §1 ust.lO oraz §la umowy (je^eli dotycty).

10. W zwi^ku z tym, iz usluga obj^ta.przedmiotem umowy co do zasady b?dzie wykonywana w miejscu

podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed

przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o Ue juz znane, podal hazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych

w wykonanie uslugi. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiac Zamawiaj^cego o wszelldch zinianach

danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w .trakcie realizacji umowy, a takze przekazywac

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc

realizacj? uslugi dotycsy).

1. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana

osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy ppdwykonawc?) przedlqzy Zamawiaj^cemu (jednej
z osob wskazanych w umowie) pisemne oswiadczenie, iz osoba (osoby) wykonuj^ca w ramach

niniejszego zamowienia (umowy) Czynnosci polegaj^ce na obsludze zgloszen dokonywanych przez

Zamawiaj^cego w toku realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszen w ramach okna czasowego,

w szczegoInoM w ramach infohnii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszen,

b?dzie zatmdnipna na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, w calym okresie

realizacji umowy.

Oswiadczenie (kompleme oswiadczenie) winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko)

zatmdnionych na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby

czynnosci (zakres obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac?

i rodzaju umowy o prac?, dokladne okre^enie podmipm skladaj^cego osxtiadczenie, dat? zlozenia

oswiadczenia. oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

Niezlozenie kompletnegp oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub
podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z mozliwosci rozwi^zania umowy, jezeli
Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego

kompletnego oswiadczenia, i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
calkowitego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy. Zastosowanie' maj^ m postanowienia §9 ust.2

umowy.

osob (co najmniej 1) obstugujqcych pglosr^nia w toku reali's^acji umony naleiy podac w formulari^ opts

prsydmiotu s<pm6wienia.

2. Zamawiaj^cy zasirzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontioli spelniania przez Wykonawc?

lub ppdwykonawc? wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych za pomoc^

oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:

a) mpzliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem koph umowy o prac? zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwosc z^dania innych dokumentow) np. dokumentow potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowome z tytulu zatmdnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
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z informacj^ o liczbie odprowadzonych sktadek) w postaci zaswiadczenia wiasciwego oddziaiu

ZUS lub dowodow potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen;
-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prac?, w szczegolnosci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy

o prac?, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowi^zkow pracownika.

c). mozliwosc zwrocenia si? do- Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli

w przypadku powzi?cia wq,tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty, Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie

Zamawiajg,cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia speinienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykpnuj^cych

w trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o prac?.

Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy za posrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez

Wykonawc?:

3. Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,

rozumie si? czynnosci polegaj^ce na obsludze zgloszen dokonywanych przez Zamawiaj^cego w toku

realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszen w ramach okna czasowego, w szczegolnosci w ramach

infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszen.

4. Zmiana osoby/osob wskazanych w oiwiadczeniu, o ktorym mowa w ustl, jest mozliwa pod

warunkiem speinienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu

pracy. Zrriiana dokonywana jest w formie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy)

z podaniem danych nowej osoby oraz przy zachowaniu wymogow; ustl. Zmiana osob wymaga

akceptacji ze strony osoby wskazanej w §5 ust.l umowy. Akceptacja moze zostac wyrazona na pismie

lub za posrednictwem poczty e-mail:

§2

Termiti i miejsce realizacji timowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac przedmiotowa umow? w okresie od 01.02.2020 r. do dnia

31.12.2020 r.

2. Miejscem realizacji umowy jest siedziba Sl^skiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach,

za wyj^tkiem sytuacji nie wymagaj^cych Szycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww.-

miejscu.

-  §3
Wynagtodzenie calkowite umowy

1. Wynagrodzenie calkowite z tytulu niniejszej umowy wynosi: zl brutto (slownie:

zlotych bmtto), w tym wynagrodzenie calkowite netto: zl, zgodnie z zal^cznikiem nr 2

do umowy - kalktJacja cenowa.

(Uivaga: t^iqc^ik nr 2 ̂stanie prr^gotowany w oparciu o pkt 1^4 formulai^a oferty).

2. Wynagrodzenie calkowite brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty,

oplaty, podatki i naleznosci zwi^zane z realizacji umowy.

3. Wykonawca os\wadcza, ze wynagrodzenie calkowite brutto umowy okre£one w §3 ust. 1 umowy,

nie namsza przepisow ustawy z dnia 22 Upca 2016 r. o zmianie ustawy o nainimalnym wynagrodzeniu

za prac? oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 2177).
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§4

Tetminy i warunki p^atnosci

1. Zapiata wynagrodzenia z tytuiu lamowy b?dzie nast?powaia .miesi?cznie z doiu, w focmie polecenia

przelewu, w terminie do 30; dni licz^c od dnia dostarczenia przez Wykonawc? do siedziby Sl3,skiego

OW NFZ prawidlowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na

fakturze VAT. Podstaw^ zaptaty b^dzie comieskc^yprotokdiprawidtowej realispigi umowy.

2. ' Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzgl^dnic ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy zapis

o mechanizmie podzielonej piatnosci:

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

NIP: 1070001057, Odbiorca i piatnik faktur VAT: SKski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedziby
w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

3. Suma wartosci brutto faktur VAT wystawionych z tytuiu niniejszej umowy nie moze przekroczyc
kwoty brutto'wskazanej w §3 ust.l umowy.

4. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si^ dzien obci^zenia rachunku Zamawiajq,cego.
5. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone

. od dnia nast^pnego po dniu, w ktorym zaplata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

6. Przeniesienie wierzytelnosci wyrukaj^cycb z rdniejszej umOwy przez Wykonawc? na osob? trzeci%
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygoreni niewaznosd. ,

7. W przypadku ustawowej zmiany.stawki podatku VAT przed wystawieniem faktury VAT, zmiana
zostanie uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwiekszenia stawki podatku VAT, wytiagrodzenie
calkowite netto umowy (§3 ust. 1), w tym tafcze wartosci (ceny) netto podane w umowie,- zostanie
obnizone' w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie calkowite brutto umowy (§3 ust.1) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 26/pn/2019, tj ,. zl brutto. -

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy
(§3 ust. 1), w tym takze do wartosci (ceny) netto podanej w umowie, zostanie doliczony pqdatek
VAT w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokosci. ,

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

8. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce centralnejgo rejestru podatnikow VAT
(tzw. biala Msta) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarow i uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).

fjV

§5

1. Osobarni upowaznionynoi ze strony Zamawiaj^cego do podpisjrwania protokolow, o ktdrych mowa
w niniejszej umowie oraz zobo-wi^zanymi do nadzorowania prawidlowej reaUzacji postanowien
umowy, jest 1) , tel . ., adres e-mail: lub 2). , tel. , adres
p-matl: Dla skutecznosd wystarczy dzialanie jednej z wyrnienionych wyzej ospb.

2. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisywania protokoldw, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz zobowi^zan^ do nadzorowania prawidlowej reaHzacji postanowien urnowy,
jest 1) , tel. , fax , adres e-mail: lub 2) ..., tel , fax

adres e-mail: Dla skutecznosci ryystarczy dzialanie.jednej z wymienionych wyzej
osob.

3. Eweniualna zniiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 lub . ust. 2 dla swojej
skutecznosci bedzie wymagala j.edynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanegO do.

(yin
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drugiej Sttony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje
zmiana.

§6
' 1. W przypadku zgloszenia przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosci lub innych problemow

dotycz^cych urz^dzen b%dz oprogramowania obj^tych umow^ Wykonawca zobowi^zuje si?

zapewnic czas teakcji oraz czas naprawy zgodnie ze wskazanymi w pkt 2 ppkt 4 oraz ppkt 5

zal^cznika nr 1 do umowy. Czynnosci b?d^ kontynuowane az do protokolamego usuni?cia
nieprawidlowosci lub innych problemow.

2. Warunki dotycz^ce naprawy b?d^ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawc? z Zamawiaj^cym.

3. Wszelkie zgloszenia w ramach niniejszej umowy mogq, bye skutecznie przekazane przez

Zamawiaj^cego za posrednictwem numeru telefonu (infolinii) podanego przez Wykonawc?:

,  poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Wykonawc?:

b^dz za posrednictwem (jezeU dotyczy) formularza zgloszeniowego na stronie

intemetowej wskazanej przez Wykonawc?: Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca

obowi^zany jest natychmiast potwierdzic za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail

Zamawiaj^cego:

Wykonawca zobowiq^zuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie

dotycz^cej wskazanego sposobu kontaktu (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu

na pismie lub faksem: lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail; ), pod

rygorem uznania zgloszenia dokonanego przez Zamawiaj^cego na podany w ust.3 sposob kontaktu,

za skuteczne.

4. Wszelkie koszty zwi^zane z naprawy (w tym wymian^ urz^dzeh/oprogramowania, w szczegolnosci

koszty robocizny, transportu, cz?sci, reinstalacji, instalacji, ponosi Wykonawca.

§7

Kary umowne

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

1) w wysokosci 100,00 z! za kazdy dzieh opoznienia w rozpocz?ciu reahzacji umowy przez
Wykonawc? w stosunku do terminu wynikaj^cego z §2 ust.l umowy. Jezeli opoznienie przekroczy

14 dni Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorZystania z mozUwosci odst^ienia od umowy oraz

naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej w wysokosci 10% wyuagrodzenia calkowitego

brutto okreslonego w §3 ust.1 umowy .

2) w wysokosci 50,00 zl za kazda rozpocz?ta. godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji,
o ktorym mowa w pkt 2 ppkt 4) zala^cznika nr 1 do umowy;

3) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do czasu naprawy, o ktorym mowa
w pkt 2 ppkt 5) zalacznika nr 1 do umowy;

4) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzieh niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? osoby

wykonujacej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie

umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

5) w wysokosci 100 zl za kazdy dzieh opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,

o ktorych mowa w §la ust.2 Ut. a lub lit. b umowy;

6) w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 ust.1 umowy, jezeli
Wykonawca z przyczyn lez^cych po jego stronie zlozy oswiadczenie o odst^ieniu od umowy
b^dz o rozwi^zaniu umowy.

2. Jezeli suma kwot z tytulu kar umownych, o ktorych mowa w ust.l pkt 2, 3, 4, 5 przekroczy 5%
wynagrodzenia calkowitego brutto okre£onego w §3 ust.1 umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do
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skorzystania z mozliwosci tozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary
umownej w wysokosci 5% wynagtodzetiia caikowitego brutto okreslonego w §3 ust 1 umowy.

3. Zamawiaj^cemu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniaj^cego do wysokosci
rzeczywisde poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie wystarcza na pokrycie szkody.

4. Wykonawca zapiaci Zamawiaj^cemu kar? umownq^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania
wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic
nalezn^, mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^
ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

5. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona w przypadku wyst^ienia okolicznosci siiy
wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc

jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna,

katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki uliczne, o He miaiy wplyw na wykonanie umowy.

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

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

uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?

Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wpiywu na wykonanie umowy. Sankcja w postaci kary

umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy odstqpienie od umowy b^dz rozwi^zanie

umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow, o ktorych mowa

w niniejszej umowie, zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.

§8

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy

nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^dzeh, pomieszczen Zamawiaj^cego

w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiizah z tytuiu gwarancji

i r?kojmi za wady, zobowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych

dotyczicych Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych

i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, 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 si?

wykonujic obowiizki wynikajice z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za

naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa

o zachowaniu poufnosci w NFZ stanowi^ca zai^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, w sytuacji, gdy zachodzi

przesianki do zlozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy

kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ,

a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji

zastrzezonych przez Wykonawc? 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 zrodla.

(a^ \A
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4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^cq, RODO oraz ze wypeinii

obowi^ki 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 zobowiqzaniu do zachowania poufnosci stanowi zai^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane

przez pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedkiada jednej

z osob, o ktorych mowa w §5 ust.l umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§9

1. Odst^ienie od umowy, o ktorym mowa w §7 ust.1 pkt 1 umowy, winno nast^ic w terminie do 5 dni

roboczych liczq,c od dnia powzi?cia wiadomosci o przyczynie odst^ienia, poprzez pisemne
oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? odst^ienia
od umowy. Odst^ienie od umowy nast?puje z dniem ziozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia
o odst^ieniu. W przypadku odst^pienia od umowy Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytuiu zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego. Zastrzega si?, iz skutki odst^ienia majq, nast^ic na
przysziosc i nie dotycz^ takich instytucji jak kary umowne, czy prawo z^dania odszkodowania za
nienalezyte wykonanie umowy.

2. Rozwi^zanie umowy, o ktorym mowa w §la ust.l b^dz w §7 ust.2 umowy, winno nast^ic poprzez
pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw?
rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy nast?puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu ziozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia. W takim przypadku Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie
jedynie za okres faktycznego wykonywania umowy. RozUczenie nast^i z uwzgl?dmeniem zasady,
ze naleznosc za 1 miesi^c odpowiada 1/11 wynagrodzenia calkowitego brutto umowy, o ktorym
mowa w §3 ust.l umowy, zas naleznosc za 1 dzieh odpowiada 1/30 z 1/11 ww. wynagrodzenia
calkowitego brutto umowy. Wykonawca obowi^zany b?dzie zwrocic Zamawiaj^cemu nienalezn^
cz?sc wynagrodzenia w terminie 30 dni licz^c od dnia otrzymania stosownego wezwania, na podany
w wezwaniu rachunek bankowy.

§10

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (slownie:
zlotych), CO stanowi 10% wynagrodzenia calkowitego brutto umowy (ceny oferty brutto).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

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

3. W okresie przysluguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac
pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia, Qezeli
zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

4. Zwrot i rozUczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamowien
publicznych. Zamawiajq,cy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w termime 30 dm
hcz^c od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiaj^cego za nalezycie wykonane, tj. pd
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dnia podpisania protokotu koncowego. Protokoi koncowy winien potwierdzac nalezyte wykonanie
umowy.

§11

MechaniZm podzielonej j^atriosci - jeieli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzife re^zowai piataosc za faktury z zastospwaniem mechanizmu
podzielonej platnosci t^. split payment, wyi^cznie przy piatnosciach bezgotpwkowych — polecenie
przelewu lub polecenie zaplaty, jezeH umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zal^czniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2G04 r. o.podatku od towarow i uslug (Dz.LJ.2018 poz.2174).

Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzema

pozostajq,ce_poza zakresem ppdatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia

zwplrdone z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.

Wykonawca oswiadczay ze wyraza zgpd? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci w systemie
podzielonej platnosci.

Wykpbawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wsZystkich wystawionych przez Wykonawc?

fakturach jest rozliezenio\^m rachunkiem firmowym — rachunek VAT.

4.

.2.

-3.

§.12
1. Unapwa liimejsza zostala zawarta w-VTniku udzielenia zamowienia pubUcznegp w trybie przetargu

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

2. W sprawach nieuregulowanyph pPstanPwieniami niniejszej umowy majq, zastosowanie przepisy ustawy

Prawo Zamowien pubHeznych oraz Kpdeksu cywilnego. -

3. Umpwa b?dzie realizpwana zgodnie z-ofert^ Wykonawcy zlozpnat w zamowieniu nr 26/pn/2019.
4. Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej umowy, przy uwzgl^dnieniu wyj^tkow w niej

przewidzianych, wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Ewentualne spory powstale na tie stosowatiia niniejszej umowy, Strony poddajg, rozstrzygni^ciu s^du
wlasciwegp dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodpwego Funduszu Zdrpwia

(Katowice).

6. Umowa zpstala sporz^dzpna w trzech jednobrzmi^cych egzeinplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzytnuje Zamawiaj^cyj, jeden egzemplarz ptrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

"■ ^ " KT-EROWUIK • ■

OddAaW Woiewod .ucgo

Katarzi'haMi^
mgi'

t
NarodI

Qsa Uzdowsm

^ERieWNlK
■a^'i Aiializ Ekonomicznych
"  'ialu Wojewodzkiego

zu Zdro\via w SCatowicach

Krzysziof Wajcik
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Nr zambwienia: 26/pn/2019 zat^cznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufnosci w NFZ

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy;

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

- Sl^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata: na podstawie petnomocnictwa nr z dnia

, zwanym daiej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w , adres: , wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem

dotyczy/,

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

w imieniu ktorego dziata:

-  zwanym daiej „Wykonawc^",

0 tresci nast^puj^cej:

W zwl^zku z ppdpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiptem jest

swiadczenie wsparpia technlcznego dia posiadanych przez SlqskI OW NFZ

urzqdzeh I oprogramowania zabezpieczajqcego firewall, zwanej daiej „umow^

podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych udostppnianych

wzajemnie wtrakcie realizacji umpwy ppdstawpwej ppstanawiaj^, op nastppuje:

t

llekrop w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „informacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszeikie Informacje lub dane, na pismie iub zapisane

w inny sposob, dotycz^ce spraw, pianow dziatainosci Zamawiaj^cego iub

przedsipwzipc Zamawiaj^cego zwi^zanych z reaiizacj^ umowy podstawowej,

2) wszeikie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicieiami Stron w zwi^zku z

reaiizacj^ umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiaj^cego, ktore zostaty utrwaione w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowl^ informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia sq

powszechnie znane iub jawne.

§2

1. Z uwagi na udostppnianie informacji Poufnych Wykonawca zobowi^zuje sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaieznie

od formy, w jakiej zostaty mu przekazane;

2) Wykorzystywania informacji Poufnych wytpcznie na uzytek prowadzonej

wspptpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej:

M A
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3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

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

Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyt^cznie osobom blor^cym udzjaf

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te

niezb^dne dia prawidtowej 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 udzielona zostanie

na tak^ czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

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

si^ do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

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

ktore okazi upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziatu w realizacji umowy

podstawowej;

7) na pisemny wniosek ZamawiajiPego lub w przypadku zakohczenia wspolpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

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

materialow winien uzyskac pisemny akceptacj? Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiizkow dotyczgcych Informacji

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

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

za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiaj^cego,

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

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

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

rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowiizujice ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru

okreslonego w zatqczniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowiizuje si^ ztozyc Zamawiajicemu przed przystipieniem do

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

dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci zwi^zane z wypetnianiem

zobowi^zah Wykonawcy z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

podstawowej.

a
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4. W przypadku nieztoienia Zamawiaj^cemu osvyiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

Wykonawca zapteci Zamawiaj^cemu tytutem War/ umownej kwpt§ 1.000,00 ztotych

/stownie; jeden tysi^c 00/100 ziotych/ za kazdy przypadek nieztazenia oswiadczenia.

5. Lqczna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego

paragrafu, nie moze przekrgczyc wysokosci 50% /stownie: pipodziesiqt procent/

wynagrodzenia calkcwitego brutto wskazanego w §3 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania za zawinione wyt^cznie przez Wykonawop ujawnienie Informacji

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

poniesiona przez Stronp poszkodowanq z tego tytutu, przekracza wysokosc kary

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

7. Qdpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caiy

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasnipciu,

a  takze w okresie gwarancji i rpkojmi, bez wzgipdu na podstawp prawns

(tak kontraktow^, jak i deliktowq) i przyczynp tej pdpowiedzialnosci, ograniczona jest

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

a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzglpdnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowi^zani przez Wykonawcp do przestrzegania zobowiqzah wynikaj^cych

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okresjone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obpwi^zuj^cych przepispw

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 Zamawiaj^cego przed dokpnaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowiqzuj^cych przepisow prawa, wezwania s^du

lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, bpdzie

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowiqzany do podjpcia wszelkich uzasadnionych srodkow maj^cych

na celu upewnienie sip, ze Informacje Poufne sp traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikow bpdz inne bsoby, ktore bpdp zaangazowane w proces
i  • ' -

realizacjl umowy podstawowej po stroniej Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcpw
i dalszych ppdwykpnawcpw).
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§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, z tym

ze zobowiqzanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytufu, pozostaj^ w mOcy takze po wygasni^ciu niniejszej

umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czaj^c okresu gwarancji i r^kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i 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^ Zamawiaj^cego s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieureguiowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie
w szczegolnosci przepisy kodeksu cywiinego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewazhosci.

§9

Zaf^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowiq^zanju do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integrain^ cz^sc.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,

z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJA'

KOORPYNATOR
ds. Zintegrowarego Systemu .w Slaskijri C)dd^lak: Woiew6a/iam

"»w.»chFuuduszuZdrowiav

WYKONAWCA

^'"KrzysztofPaszkowski

KIEROWNK.
'Dziahilnwestycji i Zamowiefe PiiWicznych '

Slasksego Wojev^' ladego ̂
Narodov«cg»(^TO4vZdiowia w iv.atowicacn

Kata^'na Klis

Ik ^ A H

KIEROVVNIK
Dzi.ilu Planowatiia i Ariiiliz Hkonoiiiicznych

Sla.skiego Oddzialu Wojcwddzkiego
arodow.^trFirndu.szu;Zdrowia w Kalowicacli.
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Nr zam6wienia: 26/pn/2019 zaiqcznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
o zachowaniu poufnoSci w NFZ

Zaiacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi^ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobpwiqzaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawcp podczas

realizacji umowy na swiadczenie wsparcia technicznego dia posiadanych przez

Slqski OW NFZ urzqdzeh I oprogramowania zabezpieczaj^oego firewall, 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, niezaleZnie od formy,

w jakiej zostaty mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

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

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narpdowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacjq

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

Tariisa uzdovv^^^mgrTer^ StfOna 5 Z 5



Nr zambwienia; 26/pn/2019
Zatqcznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

M UIZLLA INFORM \C >.IN \

DO'ITCZ\CA PRZF,r\VARZ\NIAM S!,.\SKIM ODDZUl I WO.M WOD/MM M / II
OSOHOWVCII PRACOWNIKOW KON I RAIIFN l A M ZWI \ZKli Z ZAWARCIEM

T RICAI 1/\( .U l i|'/|»

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 flzycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywU takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie

0 ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

• ADMINISTRA I CR DANYCH OSOBOW\ ( II

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziatu 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: kanceIaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRON Y DANYCH

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Slqski 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: roD@nfz-katowice.pl
• CEL IPODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe b?d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamdwienia publicznego na swiadczenie wsparcia technicznego dla
posiadanych przez Slqski OW NFZ urz^dzeh i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall w siedzibie
Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania: 26/pn/2019),
prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej „pzp") oraz
zapewnieniu ochrony informacji udost?pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.
• ODBFORCY DANYCH OSOBOWE CH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^uj^cego. Dane osobowe mog^ zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawari umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego

• ZRODLO1KATEGORIE DANYCH OSOBOWY ( I I

Administrator pozyskal Panstwa dane osohowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy - rowniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• bKRES P^ECHOWYWANIA 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 wynikaj^cy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANll DO I Y C/ \

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczq przyshaguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;

■ prawo do sprostowania danych;

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

■ prawo do wniesienia skargi do^Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

riTjNFMMACJA
Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dnc dla realizacji postanowien umowy, zawartcj

w wyniku post^powania 0 udzielcnic zamowicnia publiczncgo.

•  INFORiMACJA \V ZAKRESIE ZAUTOMATYZOW ANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

ORAZ PROFILOVVAMA

Pahstwa dane nic poshiz^ do zautomatyzowancgo podcjmowania dccyzji jak rowhiez profilowania.

(imif i nazwisko)

(nazwa Wykomwcy, adres siedzibiy)

OSWIADCZEME

0 zobpwi^zaniu do zachowania poufnOsci
dla pracpwnika Wykonawcy

Ja nizcj podpisany, rcprczcntujqcy Wykonawcp podczas realizacji. umowy nr
w sicdzibic Sl^skiego OW OTZ w Katowicach, z uwagi na udost?pnianic: Informacji Poufhych, zobowi^zujc
si? do:

1) zachowania w tajcihnicy wszystkich Informacji Poufnyeh uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorcj jest swiadczenie wsparcia technicznegp dla posiadanych przez
Sl^ski OW NFZ urz^dzeh i oprPgramowania zabezpieczaj^cegp firewall w okresic realizacji
zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwiazaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej
zostaly mi przckazane;

2) wykor^stywania Informacji Poufnyeh uzyskanych podczas realizacji umowy wylqcznie w celu
realizacji umowy.

miejscowoic, data czytelny podpis

mgr•rTer^a uzdowsits strona:2 z



Nr zamowiehja; 26/pn/2019 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona pfatnosc

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

1) nie prowadzi* do ppwstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstariia u Zamawiajqcego Obowi^zku podatkowego zgodnie

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

ponizej:

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

do poWstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:.

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

netto: '

II. Informuj^, Iz zaptata winna zostac dokonana;
** w zaleznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastospwania** mechianizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu pOdzielonej ptatnosci,

- CO odnosi sip do nastppujpcychi towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporzqdzic stosowny zatpcznik, zawierajpoy wykaz towarow lub ustug)

Zob. zafqcznik nr 15 do ustawy z dnja 11 marca 2004 r. o podatku pd towarow i ustug.

Imip i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela VVykonawcy:

Data

podpis

mgr Teresa Uzdowska



Nr zamowienia: 26/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktonym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

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

Na potrzeby postepowania o udzielenie Zamowienia publicznego pn. swiadczenie wsparcia

technicznego dla posiadanych przez Slq^sld OW NFZ utz^dzen i oprogramowania

zabezpieczaj^cego firewallj prowadzonego przez' Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial

Wojewodzki, oswiadczam. co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DQTYCZ^CE WYKONAWCY

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

dotycz^cym Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien pubkcznych.

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

podstawie art ; ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majucq, t^astosowanie podstawy

jvjklucspnia sposrod wjmienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustan^ Vsp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

•pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki sq;

wystarczaj^ce do wykazarda jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic napraydenie szkody wyrz^dzonej

przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoscuczynienie pienigzne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania

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

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postgpowaniu

wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegariia si? o udzielenie zamowienia oraz

nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.



Nrzamowienia: 26/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym 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 podstawq, wykluczenia,

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

zamowien publicznych, podj^iem nast^puj^ce srodki naprawcze:

II, Zamawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warunkow udzialu w post^powaniu, o ktdryck mowa

w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

QSWIADCZENIE DOTYCZiyCE PODANYCH INFORMACJI

Oswadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s% aktualne.

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

Zamawiaj^cego w bi^d przy przedstawianiu informacji.

Imi^ i najrwisko upeteomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

L
mgr Tet3sa UzdowsUa



Nr zamowienia: 26/pn/2019 - wzor pswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEiZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze os-wiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu .w terminie 3 dni od dnia

zatnieszczenia na sttonie intemetpwej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

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

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

Przez grup^ kapital'ow^ zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

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

kontrblowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi?biorc?, w tym rowniez tego

przedsi^biorG?.

Na podstawie infprmacji zamieszczonej. przez Zamawiaj^cego na stronie internetowej www.nfz-

katowice.pl d Wykonawcach, ktorzy zlozylt oferty w pOst^powaniu na s\^adczenie wsparcia

. technicznego _dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzed i oprogtamowania

zabezpieczaj^cego firewall

I. ' oswiadezam, iz nie nalezy ■ do tej same] grupy kapitaiowej, o ktorej mowa.

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

II, oswiadezam, iz nalezf do tej samej grupy kapitaiowej, o ktorej mowa

w arp 24 ust. ,1 pkt 23 ustawy Prawo zamdwien publicznych. *

*naleiy wskazac jedn^ z ppcji: I albo II

W przypadku wskazania ppcji 11 Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadezenia nioze przedstawic dowody,

ze pOAWazania z innym Wykonawca nie, prowadza do zaklocenia konkurencji w postppowaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data,

podpis

.  rngrTeresaUzdowsK^


