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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA PRZEL^CZNIKOW SIECIOWYCH

zalacznikami do ninieiszei SIWZ sa;

1. formularz oferty

2. formularz opis przedrniotu zamowienia

3. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
4. wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

5; wzor oswiadczenia - gmpa kapitaiowa

6. wzor umowy wraz z zai^cznikami:
- zal^cznik nr 3 - Umowa o zachowaniuipoufnosci wraz z wzorem oswiadczenia;
- zal^cznik nr 4 - Klauzula infbrmacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

- zal^cznik nr 5 - wzor protokolu dostawy

Z upo^mzriissiia
,  ■ - Slsfskiego
Narodowego Fimdusiii XUcQWh w Kavowicach
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I, Nazwa ffirma") oraz adres Zamawiaiacego

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

II, Trvb udzielenia zamowienia

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.),
Rodzaj zamowienia: dostawa.

Wartosc zamowienia jest mniejsza niz rdwnowartosd kwoty 144.000 euro.

Numer post^powania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 28/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",
naleJy przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekroc w „SIWZ" mowa
jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to ro^mied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach" naleiy przez to rozumiec
dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekroc w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz4dzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie dokumentdw" naleiy 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.2016, poz. 1126 ze zm.).

III, Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa przel^cznikdw sieciowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ,
w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV): 32.42.00.00-3 - urz^dzenia sieciowe.

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostaw? nast?puj^cego sprz?tu:

1) przel^cznik sieciowy typ 1 - 22 sztuki,

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

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

zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia.

»Wykonawca winien podad w tresci formularza opis przedmiotu zamdwienia nazw? producenta oraz nazw?
modelu oferowanego sprz?tu.

Formularz opis przedmiotu zamdwienia, w tym wskazana przez Wykonawc? nazwa producenta oraz nazwa modelu,
skladaj^ si? na tresd oferty.

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik
do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okredla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

Uwaga!

Nazwy protokolow, standardow oraz rozwiqzan uzyte w formularzu opis przedmiotu zamdwienia, typu: protokdl
802. lAB (LLDP), protokdl 802. Iq, mechanizm QoS, protokdl agregacji portdw 802.3AD, protokdl routingu
RIPvl/v2, OSPFv2, OSPFvS, protokdl VRRPvS, serwer RADIUS, serwer DHCP, TFTP, SNMPvS, RSTP (802. Iw),
IPV6,.IPv4, SSHv2, port konsoli RS232 i USB, PoE, RSTP, SNTP, nie stanowiq wskazqnia znakdw towarowych.
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patentow lub pochodzenia, zrodla lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty dostarczane przez
konkretnego wykonawcf. \

Opis przedmiotu zamowienia nie narusza art. 29 ust.3 i art. 30 ust.4 pzp i nie wymaga dopuszczenia przedmiotu
rownowaznego. Wskazanie standardu lEC 302 C13 jako standardu zgodnosci gniazd w posiadanych przez
Zamawiajqcego listwach zasilajqeych, sluzy jedynie opisaniu posiadanej infrastruktury, co do ktorej dostarczane
elementy winny byeprzystosowane do wspolpracy.

2. Wykonawca winien zio^c o^wiadczenia, ktdrych tre§c znajdujej si? w pkt III formularza opis przedmiotu
zamdwienia. I

Oswiadczenia, o ktdrych mowa powy^;ej stanowi^ treSc ofertyj a tym samym nie stanowi^ dokumentdw
w rozumieniu art.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Ministra Rowoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w ppstepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U.
poz. 1126 ze zm.).

3. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv:

Wykonawca winien zaoferowad 48-miesi?cznq gwarancj? oraz r?kojmi? za wady przedmiotu zam6wienia

na warunkach opisanych w formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji oraz r?kojmi za wady liczony b?dzie od dnia piodpisania protokolu dostawy.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b?da postanowieniami
umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych moga byd korzystniejsze
od okreslonych w umowie.

4. Warunki nlatnosci: okresia wzor umowy.

5. Inne informacie.

• Zamawiajacy nie dopuszcza moz:liwosci skladania ofert cze^ciowveh. co oznacza, ze Wykonawca moze zlozyd
tylko jedna ofert? na calo^d zamdwienia.

• Zamawiajacy nie dopuszcza moziiwosci skladania ofert wariantowych.

• Zamawiajacy nie przewiduje moiliwo^ci udzielenia zamdwieh, o Irtdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.

• J?zyk post?powania.

Wyja^nia si?, iz zgodnie z zasada wyrazona w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publiczhego

prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawp zamdwieh publicznych wiaze si? z regulacja

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224; j.t.), ktdra formuhije zasad? uzywania j?zyka

polskiego przez podmioty wykonujace 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 handlewych oraz oznaczeh

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

6. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzyd wykonanie cz?§ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiajacy na podstawie art. 36b ust.l pzp iada wskazania przez Wvkonawce czesci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce fum
podwvkonawcdw (patrz formularz oferty).

3) Zamawiajacy nie zada informacji o podwykonawcach w o§wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu.
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Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nale^ rozumiec umow? w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem sq. ushjgi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz^^d
zamdwienia publicznego, zawart^ mi^dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a mnym podmiotem
(podwykonawc^), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze mi^dzy podwykonawc^
a dalszym podwykonawc^ lub mifdzy dalszymi podwykonawcami.
»W zwi^zku z powyzszym podwykonawc^ w niniejszym zamdwieniu nie b^dzie producent
sprz^tu/oprogramowania, ani zaden inny podmiot, od ktdrego Wykonawca zakupii towar w celu dalszej
odsprzedazy w przyszlosci, o lie zakup nie zostal lub nie zostanie dokonany tylko i wyl^cznie w celu wykonania
przedmiotowego zamdwienia o udzielenie zamdwienia publicznego.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia:

a) dostawa przedmiotu zamdwienia winna nast^pic w terminie do 20.01.2020 r.
b) licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamdwienia winny

zostac udzielone na czas nieoznaczony, przy zachowaniu zasad i wymogdw okreslonych w formularzu opis
przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.

Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot zamdwienia jest finansowany ze srodkdw inwestycyjnych roku 2019,
Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opdinienia w dostawie sprz^tu w stosunku do terminu dostawy,
tj. przekraczaj^cego dat? 20.01.2020 r., Zamawiaj^cy b?dzie mdgl skorzystac z prawa do odst^pienia od umowy.

Uwaga: Zamawiaj^cy zastrzega, zawarcie umowy winno nast^pid do dnia 31.12.2019 r. Zawarcie umowy po tym terminie
CO do zasady nie jest mozliwe z uwagi na finansowanie zadania obj?tego zamdwieniem z rzeczowego planu inwestycyjnego NFZ
na rok 2019. Zgodnie z regulaejami obOwi^ujqcymi w NFZ warunkiem fmansowania zadan z planu roku 2019 jest zawarcie
umowy (udzielenie zamdwienia) do dnia 31.12.2019 r. Wobec powyZszego Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do odstqpienia
od zawareia umowy.

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

V. Warunki udzialu w postepowaniu

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

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

W niniejszym post?powaniu Zamawiaj^cy nie stawia zadnych warunkdw udzialu w post?powaniu.

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

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 SIWZ, zas w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei oswiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowody na to, ze podj?te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie
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pienifaie za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdlpracf z organami ̂ cigania oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczdno prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzieienie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okre^iony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktorym mowa
w art. 25aust.l pkt 1 pzp (por. art. 25aust.3 pkt 2 pzp).
» Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzieienie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - Zamawiaj^cy nie okreSla (nie stawia) zadnych warunkdw udzialu
w postfpowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

2. W przypadku Wykonawcdw wspdbiie ubiegaj^cych si? o udzieienie zamdwienia warunek niepodlegania
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cy si? o udzieienie zamdwienia.

VA. Podstawv wykluczenia. o ktdrveh mowa w art. 24 ust.5 pzp

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

VI. Wvkaz o^wiadczefi lub dokumentdw potwierdzaiaevch speinianie warunkdw udzialu w postenowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

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

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

Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. I pkt I pzp stanowi zal^cznik do SIWZ.
Oswiadczenie Wykonawca winien dol^czyd do oferty.

2., W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynaleino^ci albo
braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.
W przypadku przynaletoo^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo2yc wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ̂ e powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzieienie zamdwienia.

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

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

3. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw:
1) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 sklada kaidy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

o udzieienie zamdwienia;

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

4. Forma oswiadczen i dokumentdw.
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UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostaia dopuszczona mozliwo^d
skiadania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakieh mp^e i.^da6 zamawiaj^cy od wykonawcy w postppowaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy, nie dppuscil mozliwosci komunikacji ZamawiaJ^cego z Wykonawcami przy uzyciu ^rodkow
komunikacji elektronicznej w sposob okre^lony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

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

W postppowaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostaia dopuszczona inozliwo^c

skiadania dokumentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uzyciu ̂ rodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje sip przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra

Przedsipbiorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw

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

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

w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oiyginalem,

2) po^wiadczenie za zgodno^c z oryginalem nastppuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,

sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnorpcznym podpisem.

»PeInomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie notarialnie poswiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sip o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty

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

ich w postppowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w postppowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okre^lonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

»Poswiadczenia za zgodno^c z oryginalem dokonuje ddpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sip o udzielenie zamdwienia publicznegO albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^ (§ 14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw).

»Zamawiajqcy moie z^dac przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw
lub oswiadczeh, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy ziozona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwosci CO do jej prawdziwo^ci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...),
dokumenty sporz^dzone w jpzyku obcym winny byd skladane wraz z thimaczeniem na jpzyk polski.

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

Je^:eli Wykonawca nie zlo^l o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczeh lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezbpdnych do
przeprowadzenia postppowania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bipdy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwosci, Zamawiaj^cy wzywa do ich ziozenia, u^pelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyja^nieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie
postppowania.

Jezpli Wykonawca nie zlo^l wymaganych pelnomocnictw albo zlo^l wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich ziozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie postppowania.
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Zamawiaj§cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyja^nien dotycz^cych oswiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^any do zlozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. I pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce

tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost^pnych baz danych, w szczegolnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiotow

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

Zapisy pkt VI ppkt 5-6 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym postfpowaniu.

1. Art. 24aa pzp.

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

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nastfpnie zbadad, czy Wykonawca,

ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» Jezeli Wykonawca, o kt6rym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (je2:eli dotyczy), Zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy speinia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlozyl ofert? najwyzej
ocenion^ sposrod pozostalych ofert.

VII. Informacia o sposobie poroznmiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oSwiadczen lub doknmentow. Osobv uprawnione do porozumieWania sie z Wvkonawcami

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

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za poSrednictwem poslanca, faksu
lub przy uiyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w roziimieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
using drog4 elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod
rygorem niewaznoSci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zlozone z zachowaniem formy okreSlonej
w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a

pzp), zaS oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamowienia (rowniei w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem. z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsi?biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow

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

Uwzgl?dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz
niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rowniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozuihieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za poSrednictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
poSrednictwem faksu lub przy uiyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej

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

w SIWZ.

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

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

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
winny bye kierowane na adres e-mail: zamowieniar)ubliczne@nfz-katowice.Dl: 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 zamowien publicznych. ZamawiaJ^cy jest obowigzany udzielic wyjaSnien

niezwlocznie, jednak nie pdzniej ni^: na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - je^eli wartoSc zam6wienia
jest mniejsza nit kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjaSnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie

terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. I pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy

moze udzielid wyjaSnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

pzp.

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

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

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

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

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

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

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

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

Nie dotyczy.

IX. Termin zwiazania oferta

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

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego mo:ze przedluzyd termin zwi^ania ofert^, z tym

ze Zamawiaj^cy mo:^e tyiko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrdcid si? do

Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhifczy jednak nii 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, 0 ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

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

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

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

wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako

naj korzystniej sza.

X. Qpis SDOsobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnic formularze (w tym wzory o^wiadczen) w sposdb trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc formularza lub

caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nalezy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce

wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, nalezy wykonad kserokppi? daUego formularza

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

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

Wykonawca winien przygotowac i zio^6 ofert? z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz innych zal^cznikdw

skladaj^cych si^ na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^any 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 strpnie www formularze oraz oswiadczenia niezbpdne do sporz^dzenia oferty

w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jezeli Wykonawca edytuje formularz lub oswiadczenie, zobowi^zany

jest dokladnie przeczytad jego tre^d oraz pordwnac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv. czv tre^d oferty odpowiada tre^ci SIWZ decvduiaca jest wersia SIWZ w formacie pdf.

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i o^wiadczen. W przypadku, gdy

tre^c oferty nie bpdzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala bpdzie

odrzuceniu.

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

Wykonawc? musz^ by6 podpisane przez osoby upowaiaiione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

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

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

pelnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc

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

Wykonawcy.

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

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nastppuj^cej formie; w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 28/pn/2019
DOSTAWA PRZEL^CZNJKOW SIECIOWYCH

NIE OTWIERAC PRZED: ll.32, ...... godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej albo listowej, Wykonawca na kopercie
zewnftrznej winien zaznaczy^, ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazad numer post?powania. Zamawiajqcy
nie ponosi odpowiedzialnoSci za nastfpstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty Inb
brakiem ktdrejkolwiek z ww. informacji.

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

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 14 formularza oferty,

z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku oswiadczen lub zaSwiadczeri skladanych przez Wykonawc?, zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkiirencji, co do ktdrych

Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ bye one udost?pnione innym uczestnikom post?powania, Wykonawca powinien

umieScid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA" lub

oznaczyc je w inny widoczny sposob. .

Uwaga! Tajemnic? przedsi?biorstwa defmiuje art. II ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.):

8
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Przez tajemnic^ przedsifbiorstwa rozumie si§ informacje techniczne, technologiczne, organizacyjm

przedsifbiorstwa lub ime informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jqko calosc lub w szczegolnym

zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane ospbom zwykle zajmujqcym si§ tym rodzajem
informacji alba nie sq latwo dost^pne dla takich osob, a 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, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnic^ przedsi^biorstwa
w roziimieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkiirencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej nii w terminie
skladania ofert, zastrzegi. ze nie mog^ bye one udostfpniane oraz wvkazai. iz zastrzezone informacje
stanowi^ tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

A. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zloiyt tylko jedn^ ofert? na caiosc zamowienia. Ofert? skiada si? w formi?

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

elektronicznej.

B. Treic ztozonej oferty mnsi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

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

C. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?

0 udzielenie zamdwienia muszu zaluczyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy wiiini ustanowic peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego

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

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

D. Sposdb wypetniania Inb przygotowania formularzy lub o^wiadezen:

1)

2)

formularz oferty

formularz opis przedmiotu

zamowienia

nalezy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" moze byd uzyta piecz?d fumpwa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJ]? CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie z kalkulacju cenowu z pkt I A;

nale^ wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyd do formularza oferty);

3) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3 a pzp

oraz podzielona platnosd

nalezy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zal^czyd do formularza oferty);

4) wzdr oswiadczenia o

niepodleganiu wykluczeniu
nalezy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (oswiadczenie

zal^czyd do formularza oferty);

5) wzdr oswiadczenia - grupa

kapitalowa
nalezy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

I. Gfeit? nalezy zlozyd w siedzibie Zamawiajucego:

1
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Slqski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A (II piftro),

w terminie do dnia godziny 12.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala ziozona po terminie.

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

4. Otwarcie ofert odb^dzie sif w dniu . . o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 217A (II piftro).

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

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia.

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

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych

w ofertach.

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

informacje dotycz^ce:

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

2) fmn oraz adresdw "Wykonawcdw, ktdrzy zlozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnosci zawartych w ofertach.

XII. Qpis sposobu obliczenia ceny ofertv

1. , Sposdb obliczenia ceny oferty wynika z pkt lA formularza oferty. Wykonawca dokonuje zatem operacji

matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt lA. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty, oplaty, podatki

i naleimosci zwi^zane z realizacj^ zamdwienia, zgodnie ze wzorem umowy.

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

informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zal^czonp do SIWZ) zawieraj^c^ rdwniez

informacj? odnosz^c^ do kwestii „mechanizmu podzielonej platnosci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeli

zlozono ofertp, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej.

w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i uslug, ktdry mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie z tymi

przepisami.

3. Mechanizm podzielonej platnosci - jezeli dotyczy

Zamawiaj^cy informuje, ze bpdzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci tzw. split payment, wyl^eznie przy platnosciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub polecenie

zaplaty, jezeli umowa dotyczy towardw lub uslug wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy o podatku
od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platnosci nie bpdzie 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 stawkp 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%.

4. Wszystkie ceny (wartOsci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc^ podane z dokladno^ci^

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, iz ceny (warto^ci) nalezy zaokr^glad do pelnych
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groszy, przy czym konc6wki ponizej 0,5 grosza pomija si^, a konc6wki 0,5 grosza i wy^sze zaokr^gla si^ do

1 grosza.

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

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

opisanych we wzorze umowy.

XIII. Opis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad bfdzie przedstawione ponizej kryterium oraz nast^puj^cy sposdb

oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza cena spo^rod wszystkich ocenianych ofert

IloSd punktdw = — r— x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Przy obliczaniu punkty b^da podawane z dokiadnoscia do dw6ch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady
wskazanej w pkt XII ppkt 3 SIWZ.

SIWZ, w tym formularz opisprzedmiotu zamdwienia, zawiera standardyJakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a
pzp.

XIV. Informacie o formalnosciach. iakie powinnv zostac dopelnione po wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamowienia publicznego

1. ZamawiaJacy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaJacemu wykluczeniu, ktoregp oferta jest waaia, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spebiia
wymagania Zamawiajacego okre^Ione w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsza na podstawie kryterium
oceny ofert okre^Ionego w SIWZ. Zamawiajacy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiajacy zawrze umowf w sprawie zamdwienia publicmego z wybranym Wykonawca, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust.I pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okresia pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisdw przejsciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwien
publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zamawiajacy moze zawrzed umow? przed uplywem ww. termindw, jezeli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedna ofert? lub
b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz; kwoty okre^lone w przepisach

wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplynal tennin do wniesienia odwolania na czynnosci
Zamawiajacego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie konczace post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostana podane Wykonawcy w pi^mie informujacym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiajacy na wnioSek Wykonawcy moze wyrazic zgod? na podpisanie
umowy droga korespondencyjna, ze wskazaniem na konkretna dat? zawarcia umowy.

5. Jei:eli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, Zamawiajacy moze wybrac ofert? najkorzystniejsza sposrdd pozostalych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przeslanki uniewaznienia post?powania,
0 ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
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XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

Nie dotyczy

XVI. Istotne postanowienia umoWv - wzor umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^c kar

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

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

stanowi^ca zal^eznik nr 3 do wzoru umowy (umowy) oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danyeh
osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci stanowi^ca zal^cznik m 4
do wzoru umowy (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 ̂ rodkach ochronv prawnei przysluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze poniesc szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przysiuguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na listf,
d ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiaj^cego podj^tej
w post^powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

5. Jezeli wartosc zamdwienia jest mniejsza niz: kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przyshiguje wyl^eznie wobec czynnosci:

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

2) okreslenia warunkdw udziahi w post^powaniu;

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

4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywad czynnosc lub zaniechanie czyimosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierad zwi^zle przedstawienie zarzutdw, okre§Iac z^danie oraz wskazywad
okolieznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

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

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

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjftej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktdrej jest on zobowi^any na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynnosd albo
dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.
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10. Terminy wnoszenia odwolania okreSIa art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post^powania odwolawczego
przyshiguje skarga do s^du. W post^powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio

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

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wlaSciwego dia siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

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

przesylaj^c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zloi:enie skargi w placdwce pocztowej operatora

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

rownoznaczne z jej wniesieniem,

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wlasciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wnie56 takize Prezes

Urz?du Zam6wien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pid do tocz^cego si? post?powania. Do

czyimo^ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego.

14. Szczegblowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej regulujq przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

XVIII. RODO; informacia dla Wvkonawc6w

KLAUZULAINFORMACYJNA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOB UCZESTNICZ^CYCH
W POSTJ^POWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL^^SKI ODDZIAL

w6.TEW6DZKI NFZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 12 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
przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Og61ne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nast?puj4ce informacje:

• ADMINISTR.ATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewddzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych prZetwarzanych w oddziale wojewddzkim, zktdrym mog^ si? Panstwo skontaktowac
w nast?puj^cy sposdb:

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

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

• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojew6dzki NFZ mozna
kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nastfpuj^cy spos6b:

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

" telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-niailem: IOD@nfz-katowice,pI

• CEL I PODST.AWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post?powaniem
o udzielenie zam6wienia publicznego znak: 28/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
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Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlno^ci:

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

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

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. p ̂ wiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze srodkdw publicznych;
■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwien publicznych;

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

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

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

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

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

• ODBIORCY D \NV CH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych b?d^ ospby lub podmioty, ktdrym udpstppnioha zostanie dokumentacja

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

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

pOzyskiwania danych osobowych na podstawie przepis6w prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
ustawy o dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostac przekazane podmiotom, z ktorymi
administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^j^cego.

• OKRF.S PRZECIIOWYWANiA DANYCH

Panstwa dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
post^powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ.^

W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktdrei dane dotvcza przvshiguie:
" na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tre^ci swoich danych;

■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie moze to skutkowac
zmianq wyniku postfpowania a 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 przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. vr 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 wzglqdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego\

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

Nie przvshiguie Panstwu:

" w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni?cia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO",
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy^ podstaw^ prawn^

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANVCH

dbowi^zek podania danych osobowych bezpo^rednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwi^anym z udzialem w post^powaniu o udzielenie zambwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.
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•  IM-ORMAC.IA W ZAKRCSIE ZALTOMATVZOWANEGO PODEJMOWAMA DECYZ.II ORAZ

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje ̂nie bfd^ podejmowane w spos6b zautomatyzowany w tyni

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO. . .

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej :SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalei^y fakt ten

natychmiast zgtosid Zamawiaj^cemu.

r Teresa UzdowsKa
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OFERTA

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

Dane Wykonawcy: 40-844 Katowice

Nazwa/Firma:

Adres:

Numer KRS: ..v /jeieli dotyczy/

GEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

stronawww: (jezeli jest), telefon: fax: (jezeli
jest) ^

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw? przel^cznikow
sieciowych, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamowienia dia S%kiego Oddzialu Wojewodzkiego

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

netto + wartosc 23% podatku VAT = brutto,

zgodiiie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

UWAGA! ^

Patrz pkt XII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wzor informacii fart. 91 ii..it. 3a pzp oraz nodzielona
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lA.

Lp. Przedrniot kalkulacji
/opis zgodny z
formularzem opis
przedmiotu
zamowienia/

Cena

jednostkowa
netto

w zlotych

Ilosc

sztuk

Wartosc

netto

w zlotych

Element obj?ty
mechanizmem

podzielonej
plamosci

■ (TAK/NIE)*

Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1. Pfzet^cznik
sieciowy typ 1

22

2. Przel'^cznik
sieciowy typ 2

6

3. Przetq,cznik
sieciowy typ 3

2

KAZKM (poz.l-poz.3):

2004 r. o podatku od towarow i us4ug (Dz.U.2018 po2.2174). L marca

Oswiadczamy, iz cena oferty zawiera wszelkie koszfy, opiaty, podatki oraz naleznoki zwi^zane z reaUzaej^
zamowienia, zgodnie z wzorem umowy.

2. Oswiadczamy, iz zobowiii^zujemy si? dostarczyc przedmiot zamowienia do dnia 20.01.2020 r.

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

Z uwagi na okokc^nosc, i^pr^edmiot t^amowimiajestfmansowany srodkow inwestyyjnych roku 2019, Zamawiajcm Wtrrega,
iZ w prppadku opozmenia w dostawie sprzttu w stosunku do teminu dostany, jt. przekraczajcicego dati 20.01.2020 r.
Zamawicycicy b^dzjs mogi skorzystac zprawa do odstcpienia od umowy.

Uwaga: Zamawiajgcy zastrzega, iz zawarcie umowy winno nastgpic do dnia 31.12.2019 r. Zawarcie umowy
po tym tetmime co do zasady nie jest mozHwe z uwagi na finansowanie zadania obj?tego zamowieniem
z rzeczowego planu inwestycyjnego NFZ na rok 2019. Zgodnie z regulacjami obowi^zuj^cymi w NFZ

wru™' ' planu roku 2019 jest zawarcie umowy (udzielenie zamowienia) do dniar. Wobec powyzszego Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do odst^ipienia od zawarcia umowy.

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

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

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszji ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwis^zania
ofertg rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaHsmy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobyHsmy
informacje niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy, ze zali^czony do Specyfikacji Istomych Warunkow Zamowienia wzor umowy wraz
z zaigcznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy o zachowaniu poufnoki w NFZ zostal przez nas
zaakceptowany i zobowi4,zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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8. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do -wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami ZamaAwiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

9. Oswiadczatny, Ze zamierzamy powierzyc nastgpuj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci
zamowienia*: ' ■

Lp. cz?sc zamowienia firma" podwykonawcy

"—-J w piijfpauiiu zamiaru wyKonywania zamowienia z udziatem podwykpnawcy/6w
wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firme
podwykonawey/ow.

10. Oswiadczamy, iz upowaznienie psob reprezentaj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?pujacego
dokumentu**:

1) KRS

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zai^czonego dp niniejszegp forrnularza oferty udzielpnego przez osoby
odpowiednio umocowane.

**zaziiaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upelnomocmone) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu:

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

11. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy*** do grupy maiych lub srednich przedsi?biorstw.
*** niepotrzebne skreslic

Defimge matego oras^ sredniego pr^edskhior^, a tak\e mikroprxedsi^hior^ ustdwa x dnia 06.03.2018 r. Pram prxedsi^biorcow
(Dx- U. 2018.646). Zgodnie x art. 7 ust. 1 pkt Ipkt 3 Q/t. ustany u^te w ustawie okreslenia oxpacxajci:
1) mikroprzedsj^biorca - prxedskhiorci, kto^ w co najmniej jednym roku x dwoch ostatnich lat obrolouych spelnial hcxhie nast^uj^ce
warunki:

a) xptrudnial sredniorocxnie mniej nix pracownikow orax
b) osicfgniil rocxpy obrot netto-xe ̂ rxedaiy towarow, nyrobow i using orax K. "P.^ragi ftnansonych nieprxekracxajciy rownoivartosci w. xtotych .2
mikonow euro, lub sumy aktywowjego bilansu sporxcidxonego na koniec jednego x p/ch lat nieprxekrocxply rownoivartosci w xlotych 2 milionow
euro;

2) maty przedsifbiorca - prxedskbiorc^, ktoty w co najmniej jednym roku x dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Icicxpie nastmjcice
warunki:

a) xptrudnial sredniorocxnie mniej nixSOpracownikow orax
b)ostcigncil rocxpy ohrot netto xe sprxeda^ towarow, nyrobow i.uslug orax K. operagi ftnansonych nieprxekracxajcpy rownowartosci w xlofych 10
mikonow euro, Ipb sumy aktywowjeg^ilansu sporxcidxonego na koniec jednego x tych lat nie pryekrocxyly rownowartosci w xiotych 10 milionow
euro-i ktory niejest mikroprxedsiibioi icy ■ .
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3) siedni ptzedsi^biorca - pn^edsiihiorci, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych spetnial luct^ie nasi^pujcice
waruttki;

a) ̂atmdniat srednioroct^nie mniej ni\ 250pracownikoiv-ora^
b) osicigncit roc^ny obrot mtto np spr^daiy towaroiv,. uyrobow i usiug orai^ ̂  operagi fimnsowych niepr^kracv^jcyy rownowartosci w ̂(lo^ch 50
milionow eun, lub sumy aktywow jego bilansu spor^dpomgo na koniec jednego ̂  tych lat nk pr^ekrociyly romowartosci w ̂lotych 43 milionow
euro

- i ktory nie jest mikroprs(edskbiorcc{ ani maiym pr^dskbiorcq.

12. Oswiadczamy, ze wypeinilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaHsmy w celu ubiegania si^
o udzielenie zamdwienia pubKcznego w niniejszym post^powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wyiaczenie -
stosowania obowiazku infotmacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.-14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada,
tj. nalezy wykre^lic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

13. Oswiadczeiiie o 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 28/pn/2019, z uwagi na. udostgpnianie Informacji Poufnych,
zobowi^zuj? si?/zobowiazujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktdrej b^dzie dostawa przel^cznikow sieciowych, w okresie realizacji zamowienia, a.takze po
wygasni^ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy, w jakiej zostaly mi/riam przekazatie,

2) wykorzystywania, Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyiq,cznie w celu realizacji
umowy.

14. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nast^puj^ce y^etnione formularze, oswiadczenia
oraz dokumenty:

1) informacja, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
2) formularz opis przedmiotu zamowienia

3) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ustl pkt Ipzp
4) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawcg (oryginal liib kopia poswiadczona riotarialnie/odpis notarialny)

— jezeU uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),
5) inne jezeU dotyczy.

Uwaga! Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej gtupy kapitatowej
Wykonawca sktada w terminie 3 dni od ̂ amiess^cs^nia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 p;^ na stronie intemetowej
www. nh-kMoivke.pl.

Imi^ i nazwisko upelnomochionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmlotem zamowienia jest dostawa przetqcznikow sieciowych, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamowienia i wzorem umowy.
Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamdwienia (licencje na joprogramowanie
komputerowe) zostan^ udzieione na czas nieoznaczony, przy zachowaniu za'sad i wymogdw
okreslonych w niniejszym formularzu oraz we wzorze umowy. I

Miejscem wykonania zam6wienia .(miejsce dostawy): ui. Kossutha 13, 40-844 Katdwice (Slaski OW
NFZ).

Przedmiot zamowienia obeimuie dostawe nastepuiaceqo sprzetu:

1. przelqcznik sieciowy typ 1-22 szt.

»Nazwa producenta oferowanych przetsicznikow:

»Nazwa modeiu oferowanych przet^cznikow:

1. Obudowa •  Przystosowana do montazu vy szafie 19"
• Wyspkosc nie wi§ksza niz 1U
•  Gt^bokosc nie wi^ksza niz 15 cm

2. Porty •  Mln. 10 pprtow Ethernet 10/100/1000 Mbps
•  Min. 1 port SFP+ (10 Gbps)

3. Wydajnosc •  Prpcespr z min. 4 rdzeniami p taktpwaniu min.

1.3Ghz

•  Min. 1GB pami^ci RAM

•  Min. 500MB pami^ci wbudowanej
•  Min. 9 Gbps przepustowpscl dia wszystkich

pprtow w trybie ..bridging" (dIa pakietow 512
bajtow)

•  Min. Min. 7 Gbps przepustowpscl dIa wszystkich
pprtow w trybie ..routing" (dia pakietow 512
bajtow)

•  Min. 1.5 Gbps przepustowosci IPsec przy
szyfrowaniu AES-256-CBC + SHA256 (dia
pakietow 512 bajtow)

4. Funkcje 2 warstwy •  obstuga JumboFrames

•  kontroia pasma QoS 802.1p na podstawie
mechanizmow GIR i MIR

•  obstuga protokotow 802.1 ab(LLDP) i GDP
•  obstuga protokotu 802.1 q '
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5. Funkcje 3 warstwy

6. Bezpleczenstwo

7. Dodatkowe funkcje

8. Zarzqdzanie

9. Zasilanie

obstuga RSTP (802.1w)
obstuga protokotu agregacji portow 802.SAD

obstuga dynamicznych protokotdw routingu iPv4:
RIP v1/v2. 0SPFv2, BGP v4

obstuga dynamicznych protokotdw routingu IPv6:
RiPng, OSPFvS, BGP

obstuga protokotu VRF

obstuga routingu PBR(Policy Based Routing)
mozliwosc pracy jako serwer i klient DHCP

obstuga serwera RADIUS

obstuga protokotu VRRPvS

obstuga iPsec

obstuga IKEv2

funkcja firewaii'a na podstawie; adresdw IP,
portow, protokotdw, DSCP(Differentiated Services
Code Point)

obstuga pot^czeh tunelowych; OpenVPN, PPTP,
PPPoE, L2TP, SSTP

obstuga FTP, TFTP i Samba

obstuga protokotu SNMPvS

obstuga NTP i SNTP

obstuga protokotu OpenFlow

mozliwosc petnego zarz^dzania, monitorowania i
konfigurowania urz^dzenia zardwno poprzez
strong WWW oraz dost^pny poprzez protokdt
telnet i SSHv2 terminal tekstowy (lini? komend)
mozliwosd konfiguracji poprzez zewn^trzne
dedykowane oprogramowanie, umozliwiaj^ce
podtqczenie do urz^dzenia nie posiadajqcego
adresu ip (poprzez adres MAC)
mozliwosc importu i eksportu konfiguracji do
zewn^trznego pliku w formie tekstowej
mozliwosc konfigurowania urzqdzenia z poziomu
terminala tekstowego poprzez wkiejenie
fragmentu lub catosci konfiguracji zawartej w
wyeksportowanym pliku konfiguracji
obstuga wbudowanego j^zyka skryptowego
umoziiwiaj^cego dynamiczn^ zmian? konfiguracji
w oparciu o pobrane z zewn^trz dane (w oparciu
0 protokdt http)

vvymaga. si^ aby format pliku z konflguracjq
oraz terminal tekstowy (llnla komend) byty
zgodne dia wszystklch typow dostarczonych
przetqcznikow

urz^dzenie przystosowane do zasilania z sled
230V (AC) bezposrednio lub poprzez dostarczony

A-
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adapter(zasilacz)

mozliwosc zasllania poprzez PoE in przynajmniej
na jednym porcie Ethernet

mozliwosc zasllania dot^czpnych urz^dzeh
poprzez PoE out przynajmniej najednym porcie
Ethernet

w ramach zamowienia nalezy do kazdego
urzqdzenia dostarczye wszystkie niezbpdne kable
i adaptery umozliwiajqce podtqczenie
dostarczonego sprz^tu do posiadanych przez
Zamawiaj^cego listew zasilajqcych (posiadane
listwy wyposazone sq w gniazda zgodpe ze
standardem lEC 302 C13).

2. Przetqcznik sieciowy typ 2-6 szt.

»Nazwa producenta oferowanych ptzetqcznikow:

»Nazwa modelu oferowanych przelqcznikow;

1. Obudowa i

wyposazenie
•  Maksymalnewymiary 120x90x30 mm
•  Obstuga kart microSD

•  1 Port USB typu A
2. Porty •  Min. 5 portQw:Ethernet 10/100/1000 Mbps

•  Min. 1 port SFP (1 Gbps)
3. Wydajnosc •  Procesor z min. 2 rdzeniami o taktowaniu min.

SOOMhz

•  Min. 256MB pamipci RAM

•  Min. 1.8 Gbps przepustowosci dia wszystkich
portow w trybie ..bridging" (dia pakietow 512
bajtow)

•  Min. 1.8 Gbps przepustowosci dia wszystkich
portow w trybie ..routing" (dia pakietow 512
bajtow)

•  Min. 150 Mbps przepustowosci IPsec przy
szyfrOwaniu AES-256-CBC + SHA256 (dia
pakietow 512 bajtow)

4. Funkcje 2 warstwy •  obstuga JumboFrames

•  kontrola pasma QoS 802.1p na podstawie
mechanizmow GIR i MIR

•  obstuga protokotow 802.1 ab(LLDP) 1 GDP
•  obstuga protokotu 802.1 q
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5, Funkcje 3 warstwy

6. Bezpieczenstwo

7. Dodatkowe funkcje

8. Zarz^dzanie

9.. Zasijanie

obstuga RSTP (802.1w)
Qbstuga protokotu agregacji portow 802.3AD
obstuga dynamicznych protokotow routingu IPv4:
RIP v1/y2, 0SPFv2, BGP v4
obstuga dynamicznych protokotow routingu iPv6:
RiPng, 0SPFv3, BGP

obstuga protokotu VRF

obstuga routingu PBR(Poilcy Based Routing)
moziiwpsc pracy jako serwer 1 kiient DHCp
obstuga serwera RADIUS

obstuga protokotu VRRPv3

obstuga iPsec

obstuga iKEv2

funkcja firewaii'a na podstawie: adresow IP,
portow, protokotow, DSCP(Differ6ntiated Services
Code Point)

obstuga potgczeh tuneiowych: OpenVPN, PPTP,
PPPoE, L2TP. SSTP

obstuga FTP, TFTP i Samba

obstuga protokotu SNi\/iPv3

obstuga NIP I SNTP
obstuga protokotu OpenFiow

moziiwosc petnego zarz^dzania, monltorowania i
konflgurowania urz^dzenia zarowno poprzez
stronp WWW oraz dostppny poprzez pfotokot
telnet i SSHv2 terminal tekstowy (linip komend)
moziiwosc konfiguracji poprzez zewnptrzne
dedykowane oprogramowanle, umozilwiaj^ce
podtgczenie do urz^dzenia nie posiadajqcego
adresu Ip (poprzez adres MAC)
moziiwosc Importu I eksportu konfiguracji do
zewnptrznego piiku w formie tekstowej
moziiwosc konfigurowania urz^dzenia z poziomu
terminaia tekstowego poprzez wkiejenie
fragments iub catosci konfiguracji zawartej w
wyekspprtowanym piiku konfiguracji
obstuga wbudowanego jpzyka skryptowegp
umoziiwiaj^cegp dynamiczn^ zmianp konfiguracji
w oparciu o pobrane z zewn^trz dane (w. oparciu
o protokot http)

wymaga sip aby format pljku z konfiguracji
oraz terminal tekstowy (Ijnia korhend) byty
zgodne dia Wszystkich typow dostarczonych
przeticznikow

urzidzenie przystosowane do zasiiania z sieci
230V (AC) bezposredhio iub poprzez dostarczony
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adapter

•  moziiwosc zasiiania poprzez PoE in przynajmniej
na jednym porcie Ethernet

•  moziiwosc zasiiania dotaczonych urzadzeh

poprzez PoE out przynajmniej na jednym porcie

Ethernet

• w ramach zamowienia naiezy do kazdego

urzadzenia dostarczyc wszystkie niezb^dne kabie
i adaptery umoziiwiajace podfaczenie
dostarczonego sprz^tu do posjadanych przez
Zamawiajacego iistew zasiiajacych (posiadane
iistwy wyposazone sa w gniazda 'zgodne ze
standardem iEC 302 C13).

3. Przetqcznik sieciowy typ 3 - 2 szt.

»Nazwa producenta oferowanych przet^cznikow:

»Nazwa modeiu oferowanych przetqcznikdw:

1. Obudowa •  Przystosowapa do montazu w szafie 19"

• Wysokosc nie wiaksza niz 1U
•  Gtabokosc nie wigksza niz 17 cm

2. Porty •  Min. 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps
•  Min. 1 port RS232

•  Min. 8 portow SFP + (10 Gbps),
•  naiezy dostarczyc 6 wktadek SFP+-RJ45 (1/10

Gb/s)

•  Naiezy dostarczyc 2 wWadki SFP+ LC duplex
(10 Gb/s)

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

aOOMhz

•  Min. 512MB pamicci RAM'

•  Min. 75 Gbps przepustowosci dia ..switching L2"
(pakiety 1518 bajtow)

•  Min. 900 Mbps przepustowosci dia wszystkich
portow w trybie ..bridging" (dia pakietow 512
bajtow)

•  Min. 800 Mbps przepustowosci dia wszystkich
portow w trybie ..routing" (dia pakietoW 512
bajtow)

4. Funkcje 2 warstwy •  obstuga JumboFrames
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5. Funkcje 3 warstwy

6. Bezpieezenstwo

7. Dodatkowe funkcje

8. Zarzadzanie

kontrola pasma QoS 802.1p na podstawie
mechanizmow CIR i MIR

obstuga protokotow 802.1ab(LLDP) I CDP
obstuga protokotu 802.1q

obstuga RSTP (802.1 w)
obstuga protokotu agregacji portow 802.SAD
obstuga dynamicznych protokotow routingu IPv4:
RIP v1/v2, 0SPFv2, BGP v4

obstuga dynamicznycti protokotow routingu IPv6:
RIPng, OSPFvS, BGP

obstuga protokotu VRF

obstuga routingu PBR(Policy Based Routing)
mozliwosc pracy jako serwer i klient DfHCP
obstuga serwera RADIUS

obstuga protokotu VRRPvS

obstuga IPsec

obstuga IKEv2

funkcja firewall'a na podstawie: adresow IP,
portow, protokotow, DSCP(Differentiated Services
Code Point)

obstuga potqczeh tunelowycti: OpenVPN, PPTP,
PPPoE, L2TP, SSTP

obstuga FTP, TFTP i Samba

obstuga protokotu SNMPvS

obstuga NIP i SNTP

obstuga protokotu OpenFlow

mozliwosc petnego zarzqdzania, monitorowania i
konfigurowania urzqdzenia zarowno poprzez
strong WWW oraz dost^pny poprzez protokot
telnet i SSHv2 terminal tekstowy (lini? komend)
mozliwosc konfiguracji poprzez zewn^trzne
dedykowane oprogramowanie, umozliwiaJace
podtqczenie do urzadzenia nie posiadajqcego
adresu ip (poprzez adres MAC)
mozliwosc importu i eksportu konfiguracji do
zewnatrznego pliku w formie tekstowej
mozliwosc konfigurowania urzqdzenia z poziomu
terminala tekstowego poprzez wklejenie
fragmentu lub catosci konfiguracji zawartej w
wyeksportowanym pliku konfiguracji
obstuga wbudowanego j^zyka skryptowego
umozliwiajacego dynamicznq zmian? konfiguracji
w oparciu o pobrane z zewnqtrz dane (w oparciu
0 protokot http)

wymaga si§ aby format pliku z konflguracjq
oraz terminal tekstowy (Mnia komend) byty
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zgodne dia wszystkjch typow dostarczonych
przetcicznikow

9. Zasllanie •  urzqdzenie przystosowane do zasiiania z sled

230V (AC) bezposrednio lub poprzez dostarczony
adapter

•  mozllwosc zasllania poprzez PoE In przynajmnlej
na jednym porcle Ethernet

• w ramach zamowienia nalezy do kazdego
urz^dzenla dostarczyc wszystkle nlezb?dne kabie
1 adaptery umozllwlajqce podt^czenle
dostarczonego sprz?tu do posladanych przez
Zamawlaj^cego Ijstew zasllaj^cych (posladane
llstwy wyposazone sq w gnlazda zgodne ze
standardem lEC 302 013).

I. Wykonawca zobowiazuie sie i oswiadcza:

a) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t b?dzie
fabtycznie nowy oraz wyprodukowany nie wczesniej niz w II poiowie 2018 r. W definlcji
sprz?tu fabrycznie nowego nie miesci sie sprz?t ponownle wprowadzony na rynek przez
producenta sprz?tu po przeprowadzonym procesle jego odnowlenla (ang. ..refurbished").
Zamawiajqcy nie dopuszcza dostarczenia sprzptu ponownie wprowadzonego na rynek przez
producenta po przeprowadzonym procesle odnowlenla (ang. jefurblshed").

b) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?. Iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t b?dzie
wyprodukowany zgodnle z obowiqzuj^cymi przepisami prawa oraz normaml. b?dzle w petnl
wartosclowy 1 nadajqcy si? do uzywania zgodnle z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadaf
deklaracje zgodnoSci CE,

c) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t
pochodzi z legalnego zrodta, b?dzie obj?ty pakletem uprawnieh gwarancyjnych (na
warunkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze umowy) zawartych w cenle.

d) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiaj?cemu
dost?p do wszelkich poprawek i najnowszych wersjl oprogramowania udost?pnionych przez
producenta. w tym prawo do ich pobrania bezpo^rednio ze strony producenta bqdz w inny
sposob udost?pniony przez Wykonawc?, zainstalowania i uzytkowania. bez naruszania praw
Innych os6b lub podmiotbw. z zachowaniem zasad dotycz?cych licencji na oprogramowanie
opisanych we wzorze umowy. Pod poj?clem ..oprogramowanie" rozumie si? oprogramowanie
wbudowane/ zainstalowan? na sprz?cie bqd± oprogramowanie niezb?dne do poprawnego
funkcjonowania sprz?tu.

» Oswiadczamy. iz uzyskaiismy wszelkie niezb?dne zapewnienia do ztozenia powyzszych
oSwiadczeh.

iV. Gwarancia oraz rekoimia za wadv.

Wykonawca udzieia 48-miesi?cznej gwarancji oraz r?kojmi za wady przedmiotu zambwienia
na warunkach okVeslonych w niniejszym formuiarzu oraz we wzorze umowy.



Nr zamowienia: 28/pn/2019 formularz opis przedmiotu zamowienia

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokolu dostawy.

Wszvstkie dostarezone elementv winnv bvc obiete qwarancia na ponizszvch zasadach:

1) gwarancja obejmuje sprz^t, w tym oprogramowanie wbudowane/ zainstalowane na sprz^cie bqdz
oprogramowanie niezb^dnego do poprawnego funkcjonowania.sprz^tu;

2) obstuga zgtoszen w j^zyku poiskim;
3) czas naprawy bqdz wymiany; zgodnie ze wzorem umowy.
Konkretne warunki realizacji naprawy bqdz wymiany b^dq ka^dorazowo uzgadniane z Zamawiajqcym
z zachowaniem zasad okreSlonych we wzorze umowy.

4) ddstqp do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania zgodnie z pkt III lit. d.

»Pod poj^ciern „producent" uzytym w pkt III llt.a i. lit.d niniejszego formularza opis przsdmlotu
zamowienia, nalezy rozumiec rowniez „przedstawiciela producenta". Pod pojqciem „przedstawiciel
producenta nalezy zas rozumiec podmiot formalnie upowazniony przez producenta do wykonania w
imiehiu producenta okreslonych czynnosci.

Iml? I nazwisko upetnomocnionego przedstawiclela Wykonawcy:

Data podpis

mgr Ter^a Uzdowska

U



Nrzamowienia: 28/pn/2019 wzor informacji, o ktorej mowawart. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona piatnosc

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

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwiqzku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazw? (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie b^dzie prowadzic
do powstania u Zamawiaj^cego 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 zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechianizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowanlem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi si^ do nast^puj^cych towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zat^cznik, zawieraj^cy wykaz towarow lub ustUg)
Zob. zatqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow I ustug.

Imi? I nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

bodpis

mgr Teresa Uzdowsi'a



Nr zamowienia: 28/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adtes:

. AKTUALNE NA DZIEN SKIADANIA OFERT

OSWIADCZENIE, o ktorym mowa w art. 2Sa ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby pOstgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa pfzelqcznikow

sieciowych, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki w trybie
przetargu nieograniczonego, oswiadczam, co nast^puje.

I- OSWIADCZENIE DOTYCZ/\r.F. WYKONAWCV

Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym
dotycz^cym Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postcpowania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci f^tosowaniepodstawi
wykluczenia sposrod wjmienionych w art. 24. ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp).

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 podjcte przez niego srodki.s%
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegokiosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przestcpstwem lub przest^pstwem skarbowym, za:doscuczynienie pieniczne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wj^asnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podjccie konkretnych srodkow technicznych, organizacj^nych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestcpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postcpowaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje sig, jezeU wobec wykonawcy, b^dacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sig o udzielenie zamowienia oraz

uplynah okresllbny w tym wyroku okres olDowiazywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 28/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, wykluGzenia,

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

zamowien pubUcznych, podj^lem nastgpuj^ce srodki naprawcze:

II. Zamawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust.1 pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb.pzp).

OSWIADG2ENIE DOTYCZAGE PODANYCH INFORMACiT

Oswiadczam, ze wszystHe informacje podane w powyzszych oswiadczeniach aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaly przedstawione z pein^ srwadornosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zatnawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

,lmi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

pod[pis

A



Nr zamowienia: 28/pn/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALE:ZN0SCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykofiawca ptzekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 'dni od dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej (•www.nfz-kato-wice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Os-wiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej sarfiej gmpy kapitalowej z innym
Wykonawcq, lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez gfup^ kapitafowq^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 usta-wy z dnia 16.02.2007 r. c ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.798) - nalezy.rozumiec wszystkich przedsi^biorcdw, ktorzy
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc^, w tyni rowniez tego
przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zama-wiaj^cego na stronie intemetowej -www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyU oferty w postepowaniu na dostaw? przel^cznikow
sieciowych.

I. os-wiadczam, iz nie naleif do tej sairiej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 usta-wy Prawo zamo-wien pubHcznych. *

II. oswiadczam, iz nalez? do , tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 usta-wy Prawo zamo-wien pubHcznych. *

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca -wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedsta-wic dowody,
ze po-wiqzania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu
o udzielenie zamd-wienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

poppis

mgr Tdrehh Uzdowsi's



Nr zamowienia: 28/pn/2019 wzor umowy

UMOWANR,

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddziaiem W^ojewodzkim z siedzib^ w Katowicach pfzy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

~ P-O- Dytektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia, w imieniu ktorego dziaia: na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia
(kopia pelnomocnictwa w zal^czeniu),
zwanym dale) „Zamawiaj^cym"
a

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

NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu zakiadowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziaia;

-  , zwanym.dalej „Wykonawc^",
o tresci nast§puj^cej:

§1
Pfzedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przel^cznikow sieciowych (zwanych takze „sprz^tem"),
zgodnie z opisem przedmiotu umo^ Zawartym w zalq,czniku nr 1 do umowy.
(Uivaga: ̂^atqc^nik nr 1 do umony ̂ostanie prrQigotowanj w oparciu oformularxopis przedmiotu zamdmenia).

2. Wykonawca zobowij^zuje si? zreallzowac mmow? przy spelnieniu wszystkich wymogow opisanych
w zalj^czniku nr 1 do umowy, w tym wymogow wynikaj^cych z zobowi^zan Wykonawcy zawartych
w pkt III zal^cznika nr 1 do umowy.

3. Zamajydajacy z tytulu zrealizowania przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zaplacjc Wykonawcy
wynagrodzenie na zasadach okreslonych w §3 umowy.

jezeli dotyczy Wykonawcy;
4. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom v /firma

podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazanq, w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr28/pn/2019,tj. .

. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac
z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 28/pn/2019.
Zmiana b^dz rezygnacja winna nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umo'vsg^ z podaniem
przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego
podwykonawcy.

§2 ,
Termin i miejsce realizacji nmnwy
1. Wykonawca zobowi^i^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy w terminie do 20.01.2020 r.
la. W przypadku, gdy dotrzymanie przez Wykonawc? terminu wskazanego w ust. 1 nie b?dzie mozliwe,

Zamawiaj^cy b?dzie liiogl odst^pic od umowy stosuj^c odpowiednio § 6a.
2. Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach umowy (licencje na oprogramowanie

komputerowe) zostaj^ udzielone na czas nieoznaczony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo
do ich dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszajj^^c praw innych osob lub podmiotow, w tym praw
autorskich, prawa wlasnoki, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz,
ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i Qnansow^.

VN
k



Nr zamowienia: 28/pn/2019 wzot umowy
Wykonawca oswiadcza, iz licencje dostarczone w rarnach nmiejszej umowy uprawniaj^
Zamawiaj^cego do uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania (wraz z wszelkimi
aktualizacjami, zmianami i modyfikacjami)' zgodnie z ich przeznaczeniem w peinym zakresie ich
funkcjonalnosci.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze
ewentaalne nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4
ust.l b^^dz ust.2 umowy, w terminie wynikaj^cym z ust.l niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zobowiqzuje si? i oswiadcza, ze dokumenty licencyjne oraz nosniki, o ktorych mowa
w ust3, nie naruszaj^ praw innych osob lub podmtotow, w tym praw, autorskich, prawa wiasnosci,
praw dp znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytuiu
caikowit^ odpowiedzialnosc prawn^i finansow^.

5. Wykonawca zobowiji,zuje si? na zj^danie ktorejkolwiek z osob wskazanych w §4 ust.l b^dz ust.2
umowy niezwlocznie przedlozyc Zamawiajs^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji
zgodnosci CE.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc sprz?t wiasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko do
miejsca znajduj^cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

7. Dostawa sprz?tu winna zostac potwierdzona protokotem dostawy, ktory winien zawierac dane zgodnie
z zal^cznikiem nr 5 do niniejszej umowy - w^remprotokolu dostawy.

8. Konkretny termm (dzien) dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? uzgodnic z Zamawiaj^cym
telefonicznie lub za posrednictwem-poczty elektronicznej, odpowiednio pod numer telefonu lub na
adres e-mail wskazany.w §4 ust.2 umowy, z zastrzezeniem, iz termin ten nie moze naruszac terminu
wskazanego w §2 ust.l umoWy.

9. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na realizacj? dostaWy sprz?tu dostawami cz?sciowymi.
IG. Niebezpieczeiistwo utraty lub uszkodzenia dostarczanego sprz?tu przechodzi na Zamawiaj^cego

z  protokoiu dostawy..
11. protokotu dqstany zostame uznane za tozsame z potwierdzeniem nalezytego wykonania

umowy.

12. Obowi^zek sporz^dzenia protokolu, o ktorym moWa w niniejszej umowie, w-oparciu o zai^czony
wzor protokolu, spoczywa na Wykonawcy. Protokol wimen zostac podpisany przez przedstawicieU
obu Stron umowy, o ktorych mowa odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umowy.

§3

Wvnagrodzenie i sposob zaptaty
1. Z tytulu wykonania przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

w wysokosci: zl brutto (slownie: zlotych brutto), w tym wynagrodzenie
zl. zgodnie z zal^cznikiem nr 2'do umowy - kalkulacja cenowa.

(Uwa^a: ̂aicics^nik nr 2 do umony ̂ostanie prsygotowany w oparciu opkt 1Aformular^a ofe

la. Mechai^m tzw. podzieionej platnoki, o ktorym mowa w § 11 umowy dotyczy nast?puj^cych
elementow kalkulacji cenowej (zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy):.

(^apis stosownie do deklaracji Wykonawy m formularji wqvr informaji, o ktorej mowa wart. 91 ust.3a psrp qrast
podsjelonaplatnosc) ■ . ■ w ■ x

-jejeli'dqtycsy-

A.



Nr zamowienia: 28/pn/2019 wzor umowy

2. Wynagrodzenie okreslone w ustl niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, opiaty, podatki
i naleznosci zwi^zane z realizacja umowy, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca
i roziadunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy, a takze koszty zwi^zane z realizacj^ zobowi^zan
z tytulu gwaraiicji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.

3. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu, nast^pi w formie polecenia
przelewu w termime do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez
Wykonawc^ prawidiowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokolu dostawj, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

4. Wartosc faktury VAT wystawionej na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczyc kwoty
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostarczenia faktury VAT z tytuiu niniejszej umo^jvy
w terminie zgodnym z obowi^zujq.cymi w tym zakresie przepisami prawa, nie pozniej jednak niz
w dniu 24.01.2020 r., z zastrzezeniem ust.6.

6. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze s'rodkow inwestycyjnych roku 2019, Zamawiaj^cy
zastrzega, iz w sytuacji niezrealizowania umowy przez Wykonawc? do dnia 20.01.2020 r. lub
w przypadku niewystawienia i/lub niedostarczenia faktury VAT przez Wykonawc? w terminie do dnia
24.01.2020 r., Zamawiajq^cy moze skorzystac z prawa do odst^pienia od umowy z zachowaniem zasad
okreslonych w §6a umowy, w tym do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia calkowitego umowy okreslpnego w §3 ust.l umowy.

7. Faktura VAT powinna uwzgl?dniac ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy - zapis o mechanizmie
podzielonej piatnosci: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziby w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390
Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platnikiem faktury VAT jest Sla,ski Oddzial Wojewodzki
NFZ z siedziby wKatowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

8. Za dat? dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
9. 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.

10. Przeniesienie wierzytelnoki wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzec%
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

11. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie reakzacji niniejszej umowy, tj. przed
wystawieniem faktury, zmiana zostanie uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia stawki
podatku VAT, wynagrodzenie netto, w tym takze ceny (wartosci) netto podane w zal^czniku nr 2 do
umowy, zostanie obmzone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku
VAT, wynagrodzenie nie przekroczylo cen wynikaj^cych z oferty Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 28/pn/2019.

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych w umowie, w tym
w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokos'ci.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie wprowadzona w drodze
pisemnego aneksu do umowy.

12. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §3 ust.l umowy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac? oraz
niektdrych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177).

13. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT
(tzw. biaia Hsta) wprowadzonego ustaw^i z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarow i uslugpraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).

/A
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§4
1. Osob^ zobowi^zanq, i uprawnion^, ze strony Zamawiaj^cego do staiego nadzoru nad realizacj^

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

) tel , adres e-mail: Dla skutecznosci
wystmczy dzialanie jednej z wymienionych osob.

2. Osob^ zobowi^zan^, i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do staiego nadzoru nad reaUzacj^
nimejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznion^ do podpisania protokoiu,
o ktorym mowa w niniejszej umowie, jest: , tel , adres e-mail: lub , tel.

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

3. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisania protokoiu, o ktorym mowa
w nimejszej umowie oraz zobowi^zan^ do nadzorowania realizacji umowy jest , tel ,
tel. kom. , adres e-mail:

4. Ewenmalna zmiana osob wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosci bgdzie wymagala
jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W treki
oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje zmiana.

§5

Warunki gwatancji i r^kojmi za wady przedmiotu nmnwy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za realizacji przedmiom umowy.
2. Wykonawca udziela 48-:miesiicznej gwarancji oraz rikojmi za wady przedmiom umowy na

warunkach okre^onych w niniejszym paragrafie oraz w zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg okresu
gwarancji i rikojmi za wady liczony jest od dnia podpisania

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do usuniicia wad fizycznych przedrniotu umowy (naprawa) lub do
dostarczenia nowego przedmiom wolnego od wad (wymiana), jezeli wady ujawni^ si? w okresie
gwarancji.

4. W przypadku zgloszenia , przez Zamawiaj^cego nieprawidlowoki (lub innych problemow)
dotyczq,cych sprz^m (w tym oprogramowania), Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic odpowiedni
czas naptawy b^dz czas wymiany nie dluzszy jednak niz 30 dni licz^c od dnia zgloszenia.
Konkreme wamnki realizacji naprawy b^.dz wymiany bgd^ kazdorazowo uzgadniane z Zamawiaj^cym
w drodze korespondencji e-mail (adres e-mail Zamawiaj^cego wskazany w ust.8). Czynnosci
Wykonawcy bgd^ kontynuowane az do protokolarnego usuniicia nieprawidlowosci/ problemu.

5. Wymiana przez Wykonawc? przedmiom wadUwego na nowy wolny od wad nast^pi w dwoch
przypadkach:

a) na zq,danie Zamawiaj^cego - jezeli w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej trzy
naprawy, a przedmiot jest nadal wadUwy. W takim przypadku Zamawiaj^cy zglosi Wykonawcy
z^danie wymiany w trybie wskazanym w ust.8;

b) na wniosek Wykonawcy - jezeli usuniicie wady wiq,zaloby si? z nadmiemym utrudnieniem dla
Wykonawcy lub byloby nieuzasadnione ekonomicznie. W takim przypadku Wykonawca zglosi
zamiar dokonania wymiany Zamawiaj^cemu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail Zamawiaj^cego wskazany w ust.8.

6. W przypadku zaistmenia ktorejkolwiek okoHcznosci uzasadniaj^cej z^danie wymiany opisanej
w ust,5 lita lub htb niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowis^zuje siq do wymiany przedmiom
umowy na wolny od wad wraz z jego dostarczeniem do miejsca, o ktorym mowa w §2 ust.6 umowy,
z zacHowaniem zasad wskazanych odpowiedrno w ust. 5 Ut.a lub lit.b oraz z zachowaniem czasu
wymiany zgodnie z,ust.4. /
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7. Wszelkie koszty zwiq,zane z napraw^ b^dz wymian^ ktoregokolwiek z elementow skiadaj^cych si?

na przednuot umowy, w tym kosZty ich transporfu, ponosi Wykonawca.
8. Wszelkie zgioszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego b^dz z tytulu r?kojmi

za wady wynikajacych z niniejszej umowy, mog^ bye skutecznie przekazane przez Zamawiaj^cego
za posrednictwem nast?puj^cych kanalow kontaktu: poczty elektronicznej na adres e-maU:

i/lub faksu: i/lub telefonu: i/lub udost?pnionego portalu
intemetowego Iw dniu ̂ warcia umony Wykonawca wska^e konkretne kanaly kontaktu — co najmniej dwaj.
Fakt otrzymania zgioszenia Wykonawca zobowi^zuje si? kazdorazowo niezwiocznie potwierdzic
Zamawiaj^cemu.

Wykonawca zobowi^zuje si? niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie dotycz^cej
wskazanych w ustS zd.l kanaiow kontaktu (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu na
pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ), pod rygorem
zgioszenia dokonanego przez Zamawiajq,cego ww. kanaiami kontaktu za skuteczne.
9. Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu ewentualne dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu

podpisaniaprotokolu dostany.
10. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mogg, bye sprzeczne z warunkami

, gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b?d^
postanowieniami umowy. Wamnki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych
mog^ bye korzystniejsze od okreslonych wumowie.

11. Uprawnienia i zobowi^zania z tytuiu r?kojmi za wady okreslaj% przepisy kodeksu cywilnego.

§6

Karv umnwne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? zapiacic
Zamawiaj^cemu kar? umown^:
a) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslohego w §3 ust.l umowy w przypadku odst^ienia

od umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w §6a
umoWy;

Postanowieniaust.l lit.a nie naruszaj^postanowieh Ust.4 niniejszego paragrafu;
b) w wysokosci 50,00 zi" za kazdy dzieh oppznienia w stosunku do terminu okre^onego w §2 ustl'

umowy (20.01.2020 r.). W symacji niezrealizowania umowy przez Wykonawc? do dnia 20.01.2020 r.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie mpzliwosc skorzystania z prawa do odstapienia od umowy zgodnie
z ust.5 oraz § 6a, a takze do naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust.l Ut.a
(niezaleznie od innych kar umownych);

c) w wysokos'ci 25,00 z\ za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do czasu naprawy b^dz wymiany
okreslonego w §5 ust.4 umowy (30 dni licz^c od dnia zgioszenia);

d) w wysokosci oraz na zasadach. okreslonych w zai^czniku nr 3 do umowy - Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ.

2. Zamawiaj^cemu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniaj^cego do .wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zapiaci Zamawiaj^cemu kar? umownjt w terrninie 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania
do zapiaty kary umownej. W razie opoznienia z zapiat^ kary umownej Zamawiaj^cy moze zq,dac odsetek
ustawowych za opoznienie za kazdy dzieh opoznienia w wykonaniu prac. W razie opoznienia w zapiacie
kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne fnu odsetki pd kary, z dpwolnej
naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku do Zarnawiajq^cego (w tym w szczegolnosci
z wynagrodzenia).

u
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4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^pienia okolicznosci siiy wyzszej
w rozumieniu prz)rj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego
przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katasttofalne
dziaiania przyrody, zamieszki uliczne, o ile miaiy wptyw na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy
Wykonawca zobowij^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac
pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si? Wykonawca, jako
sily wyzszej oraz jej wpiywu na wykonanie umowy.
Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy
przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow wykonania umowy b^dz innego
terminu, do ktorego zachowania Wykonawca jest zobowi^zany na podstawie niniejszej umowy, zostaio'
spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.

5. Odst^pienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nast^ic w terminie do 5 dni licz^,c
od dnia powzi?cia wiadomosci o przyczynie odst^ienia poprzez pisemne oswiadczenie ziozone
Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? odst^ienia od umowy. W przypadku
odst^ienia od umowy Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku
do Zamawiaj^cego.

6. W przypadku zbiegu podstaw do odst^pienia od umowy i naUczenia kary umownej okreslonej w ust.l lit.a
niniejszego paragrafu, Zamawiaj^,cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary
z tytuiu odst^ienia od umowy.

§6a

Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku 2019,
Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w dostawie sprz?tu w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w §2 ust.l umowy, Zamawiaj^cy b?dzie mogl skorzystac z prawa do odst^ienia
od umowy:

1) w sytuacji, gdy w terminie do dnia 20.01.2020 r. Wykonawca nie dostarczy calosci sprz?tu obj?tego
przedmiotem umowy;

2) w sytuacji niewystawienia i/lub niedostarczenia przez Wykonawc? w terminie do dnia
24.01.2020 r. faktury za dostarczony sprz?t, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru.

§7

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 sprz?tu Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacji
niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiizan z tytulu 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 zrodia. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby
1  podmioty, ktorymi posiuguje 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 zalicznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania
poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiaj^cego
do naliczema Wykonawcy kary umownej w wy^kosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu
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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
jako tajemnica ptzedsigbiorstwa otaz danych osobowych w gtanicach ptzewidzianych w obowi^zuj^cych
przepisach, uzyskanych w trakcie realizacji umowy hiezaleznie od form przekazania tych informacji oraz
ich zrodia.

4. Wykonawca oswiadcza, ii zapoznai si? z klauzul^ informacyjna dotycz^c^ RODO* oraz ze wypelnii
obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozysk^l w celu reaHzacji nimejszej umowy, w przypadku, gdy
obowiq.zek taki spoczywa na Wykonawcy.
*RODO - rot^or^ad^enie Parlamentu Eunpejskiego i Radj (UE) 20161679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w spramie ochnnj osob
fi^c^ycfj w i^icis(ku ^ pn^bvarr^niem danjch osobowych i w sprawie swobodmgo pr\epijwu takich danych orasi uchylmia
dyrekyny 95!46! WE (ogolne ro^or^d^enie o ochronie danych) (D^ tlr^. UE L 119 04^05-2016).

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zai^cznik nt 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy oswiadczenia, Wykonawca przedklada osobie, o ktorej mowa w §4 ust.l
umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy..

§8

Mechanizm podzielonej platnosci - jezeli dotyczy
1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b?dzie realizowai plamosc za fakmry z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy piamosciach bezgotowkowych — polecenie
przelewu lub polecenie zaplaiy, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zai^czniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U.2018 poz.2174).
Mechanizm podzielonej plamosci nie b?dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostaj^ce poza zakresefn podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego plamosci w systemic
podzielonej platnosci.

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

k  §9
1. Umowa nimejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

^^og^aniczonego napodstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r.Prawozamowiehpublicznych. '
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowieh pubUcznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 28/pn/2019.
Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni?ciu sq,du

^ wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).
|5. Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje.Wykonawca.

WYKONAWCA

KIEROWNIK

D/.lHtu Plttnimaaia i Aniiliz Hkonomicznych
7  ' SlttskifiaOdclzjatu Wojewo
Naroddwegownmi^u Zdrowia w Katowicacj

Krzysztof Wojdk

ZAMAmAJ4CY

KiERO'WKhK

Wojewodztot'K'
Slaslfl^g Zdrowia w Ratowwact

Marodoweg

Katttrzyna Klis
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Zat^cznik m 1 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o fotmulatz opis przedmiotu
zamowienia.

Zatqcznik nr 2 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o pkt lA formularza oferty.
Zaiqcznik nr 3 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o wzor Umowy o zachowaniu
pouihosci w NFZ zafqczony do wzoru niniejszej umowy,
Zatqcznik nr 4 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o Klauzul^ informacyjnq dot.
przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania
poufnosci.
Zatqcznik nr 5 — wzorprotokotu dqstawy

mgrTet



Nrzamowienia: 28/pn/2019 wzor protokotu dostawy - zatqcznik nr 5 do wzoru umowy

PROTOKOL DOSTAWY

Miejsce dostawy:

Data dostawy:

Wykpnawca:
( nazwa, adres )

Zamawiaj^cy:
( nazwa, adres )

Osoby dokonujqce odbioru dostarczonego sprzptu:

^  (przedstawiciel Zamawiajqcego)
2  {przedstawiciel Wykonawcy)
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr z dnia jest:
Lp. Nazwa przedmiotu

dostawy
Ilosc Nurner seryjny . uwagi

Potwierdzenie kompletnosci dostawy:
•  TAK*

• NIE * - zastrzezenia

Potwierdzenie zgodnosci przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:
•  Zgodne*

• Niezgodne ' - zastrzezenia

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

Cale zamowienie zostaio zrealizowane nalezycie/nienalezycie*.

Podpisy:

1

2..'. : ;

(przedstawiciel Zamawiajqcego)

1.

2.

(przedstawiciel Wykonawcy)

*- hiewtasciwe skreslic

^-j^rngr i^resa L'
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zaigcznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufno^ci w NFZ

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCi W NFZ

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

- P-o. Dyrektora Sl^skiego Oddzlatu Wojewodzklego Narpdowego Funduszu
Zdrowia,

w imieniu ktorego dzlata: na podstawie petnomocnictwa nr z dnia
zwanym daiej „Zamawlaj^cym"

a

z siedzibq w , adres: wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem /jezeir

dotyczy/,

NIP: REGON: wysokosc kapitatu zaktadowego; /jezeii dotyczy/,
w Imieniu ktorego dzlata;

-  , zwanym daiej „Wykonawc^",
0 tresci nastppuj^cej:

Wzwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia ktorej przedmiotem jest x/psfaiva
przefqcznikdw sieciowych, zwanej daiej „umow^ podstawow^", Strony w ceiu wta^ciwej
ochrony danych poufnych udostppnianych wzajemnie w trakcie reaiizacji umowy podstawowej
postanawiaj^, co nastppuje:

§1
iiekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „informacje Poufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszeikie informacje iub dane, na pismie iub zapisane w inny
sposob, dotycz^ce spraw, pianow dziatainosci Zamawiaj^cego iub przedsipwzipc
Zamawiajgcego zwigzanych z reaiizacji umowy podstawowej,

2) wszeikie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicieiami Stron w zwi^zku z reaiizacji
umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajicego,
ktore zostaty utrwaione w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si powszechnie znane
iub jawne.

§2
1. Z uwagi na udostipnianie informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje si^ do:

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

2) Wykorzystywania informacji Poufnych wyticznie na uzytek prowadzonej wspotpracy
w zakresie reaiizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych informacji Poufnych w czasie, gdy znajduji si? one w posiadaniu
Wykoriawcy;

4) ujawnienia informacji Poufnych wyticznie osobom bioricym udziat w reaiizacji umowy
podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te si niezb^dne dia prawidtowej
reaiizacji umowy podstawowej;
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Nr zam6wienia: 28/pn/2019
zat^cznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy

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

o 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 wczeshiej w sposob wyrazny udzielona zostanie na tak^ czynnosc
pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne w zwiqzku
z realizacj^ umowy podstawpwej. Zamawiaj^cy zobowiqzuje sip do ujawnienia Informacji
Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom bior^cym udziat w realizacji
umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore okaz^ upowaznienie Zamawiaj^cemu
do udziatu w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu lub zniszczenia na wtasny koszt wszelkich
materiatow zawierajpcych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze wszystkimi kopiami
bpd^cymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia materiatow winien uzyskac
pisemny akceptacjp Zamawiaj^cego.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcp obowipzkow dotyczqcych Informacji Poufnych,
0 ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu karp umown^
w wysokosci 5.000,00 zfotych /stownie: pipe tysipcy 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek
ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiaj^cego, w terminie do 14 dni licz^c od
daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.
Osoby biorpce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wystppuj^ce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowipzujqce ich
do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru okreslonego w zatqczniku do
niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia Wykonawca zobowi^zuje sip ztozyc
Zamawiajpcemu przed przystppieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez
danp osobp. Obowipzek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci
zwipzane z wypetnianiem zobowipzah Wykonawcy z tytutu gwarancji i rpkojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.
W przypadku nieztozenia Zamawiajpcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,
Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu tytutem kary umownej kwotp 1.000,00 ztotych /stownie:
jeden tysiqc 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.
ti^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu, nie
moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pipcdziesi^t procent/ wynagrodzenia catkowitego
brutto wskazanego w §3 ust.1 umowy podstawowej.
Zamawiajpcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnyph, odszkodowania
za zawinione wytqcznie przez Wykonawcp ujawnienie Informacji Poufnych, w wysokosci
przewyzszajpcej karp umownp, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronp
poszkodowanp z tego tytutu, przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub
w ust.4 niniejszego paragrafu.

Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caty czas
trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasnipciu, a takze
w okresie gwarancji i rpkojmi, bez wzglpdu na podstawp prawn^ (tak kontraktow^, jak
1 deliktowp) i przyczynp tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do szkod rzeczywistych.
Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

Stron

A ?



'C

8.

1.

2.

3.

Nr zamdwienia: 28/pn/2019

zat^cznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufno§ci w NFZ

a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej:
b) Innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnle obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
Ewentualni PodwykonawGy umowy podstawowej lub dais! Podwykonawcy winni zostac
zobowiqzani przez Wykonawc? do przestrzegania zobowiqzaii wynlkaj^cych z niniejszej
umowy.

§3
Zobowi^zanla okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacjl Poufnych, ktorych
ujawnienle wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowl^zuj^cych przepisow prawa.
Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania sgdu b^dz innych
uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwtocznie
zawiadomi na pismie Zamawiajqcego przed dokonaniem ujawnienia.
Wykonawca zobowiqzany na mocy obowiqzuj^cych przepisow prawa, wezwania s^du lub
innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie uprawniony do
ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym prawem oraz zobowi^zany
do podj^cia wszeikich uzasadnionych srodkow majqcych na celu upewnienie si?, ze
Informacje Poufne s? traktowane jako poufne.

§4
Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy przez
swoich pracownikow b?dz inne osoby, ktore b?dg zaangazowane w proces realizacji umowy
podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonaWcow i daiszych
podwykonawcow).

§5
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, ztym
ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i - poufnosci Informacji Poufnych
i odpowiedziainosc z tego tytutu, 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 Zamawiajqcego iub od niego uzyskanych.

§7
1. Strony poddajq pod rozstrzygni?cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,

Wtasciwemu miejscowo ze wzgi§du na siedzib? Zamawiaj^cego s^dowi powszechnemu.
2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywiinego oraz inne obowiqzuj^ce przepisy prawa.
§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj? formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
•iv -^^t^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci.
^

§10

ktore stanowi jej integrain? cz?sc.

^niejsza umowa sporz?dzona zostata w trzech jednobrzmi?cych egzemplarzach, z czego dwa
I- 9^'^yi'r'I^Zamawiaj?cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA
Marodowego

'  ■ KIFROWNIK

^. Dzialji Rlanawania i Analiz Bkonoiiiicznycli
otrOnaMs&gpOddziatu Wojewddzkiego

Nai}adjjwe& Funduszu Zdrowia w Katowica^
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Zafacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi^ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zdbowjqzaniu do zachowania poufnosci
Ja nizej podpisany, reprezentujac w dniu Wykonawca podczas realizacji
umowy na dostaw^ przefqcznikow siecipwych, w siedzibie ̂ laskiegd OW NFZ w Katowicach,

z uwagi na udostapnianie Informacji Poufnych, zobowiazuj? si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskahych 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, 0 ktorej mowa w pkt 1, wytacznie w celu realizacji.umowy.

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w nrhiejszym
oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiazane z realizacja umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

Te\sa Uzdowsks
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Zat^cznik nr 4 do umowy — klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz Z6 wzorom
oswiadczenia 0 Mbovyiqzaniu do zachowania poufnosci

KLAUZULA INFORMAL 7
DOTYCZ4CA PRZETWARZAiSfIA W SL^SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH

OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAIHLNTA W ZWI^ZKU Z ZAWARCIEM
IREALIZACJA UMOWY (pzp)

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

^  '''
Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego 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 pomoc4 platformy ePUAP,
" e-mailem: kanceIaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

•

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl
¥S#EL I PObSTAWY 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 mozliwpsci realizacji umowy zawartej
w .wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na dostaw? przet^cznikow sieciowych,
w siedzibie ^l^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania:
28/pn/2019), prbwadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej
,,pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udostppnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.
• pDBiORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadajqce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego. Dane osobowe mog^ zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl ' umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego
• ZRODLO IKATEGORIE DANYCH OSOBOW YCH

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
trakcie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.

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 wynikajqcy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE D0T1'CZ.\
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotycz^ przysluguje^
■ prawo dostppu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
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ZaJqcznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiazaniu do zachowariia poufnosci
" prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
" prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.
• INFORMACJA O WYMOGU PODANfA DANYCH

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb?dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
•  INFORMACJA \V ZAKRESIE ZAUrOAIA rYZOVVANEGO PODKJMOW .ANIA DECYZJI

ORAZ PROFILOWAMA

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

(imiq i nazwisko)

(nazwd Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowiazaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje
si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji. umowy,

przedmiotem ktorej jest dostawa przel^cznikow sieciowych, w okresie realizacji zamowienia, a takze
po wygasni?ciu lub rozwiqzaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzyslywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu
realizacji umowy.

miejscowosc, data czytelny podpis

Tekha

Strona 2 z 2

^<7


