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dostawa i wdrozenie oprdgramowania do archiwizacji i korelacji zdarzen

oraz swiadczenie asysty technicznej

zatqcznikanii do mitiejsZej SIWZ s^:

1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamowienia

3. forfflularz wykaz dostaw

4. wzor umowy wraz z zalqcznikiem nr 3 do umowy (wzor oswiadczenia)

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

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

7. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
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Nr zamowienia: 29/pn/2017

I. Nazwa (firiMaiy oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojew6d^i w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail; zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl. strofia intefnetowa: WWW.nfz-katoWice.ol.

n. Trvb udzielenia.zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamowienia pubUcznego pfoWadzone jest W trybie pfzetargu nieOgfaniOzOnego

napodstawie ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579).

Rodzaj zamowienia: dostawa.

Numer post^powania

Post?powanie, ktOfego doiyczy niiiiejszy dokument oznaczone jest numefem 29/ph/2017. Wykonawcy
We wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o p'owolyWanie si? na WW. numer.

Terminologia

llekroP w niniejszej „Specyfikacji Istotflych WarunkOw ZamOWienia" zwanej takze „S1W"Z" mowa jest b "pzp",
nalezy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. PfaWo zamOwien publicznych. IlekfOd W „SIWZ" mowa

jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rOzumieP Sl^ski Oddzial WojewOdzki NarodoWego Funduszii Zdrowia

(SOW NFZ lub §l^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ moWa jest o „dmach" nalezy pfzeZ to rozuiniec diii
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „fOzporz^dzeniu MiniStra

Rozwojti W sprawie dokumentow" nalezy przez to fozumiec rOzporzqdzenie MiniStra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzaj 6w dokumentow, jakich moze z^dac zamaWiaj^cy od wykonawcy w post?powanm o Ucizielenie

zam6wienia(Dz.U. poz. 1126).

HI. Opis przedmiotu zamdwiefflia

1. Przedmiotem zamOwienia jest dosfawa i wdrozenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzen (ang.

nazwa: „Security Information and Event Management - SIEM"), zwanego ta^e „oprogramowaniem" lub
„systemem" oraz swiadczenie asysty technicmej dla ww. systemu, zgodnie z zasadami okreSlonymi w liiniejszej

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

Zakres czynnosci wdrozenia opisano w formularzu opis przedmiotu zamOwienia oraz we wzorze umowy.

i

Kod WsoOInego Slownika ZamQwieh ("CPVl: 48.00.00.00^8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczMe;

72.26.60.00-7 uslugi doradcze w zakresie oprogramowania.

Szczegolowy Opis przedmiotu zamowienia zawiera formularZ opis przedmiotu zam^OwieOia stanoWi^cy ititegraln^
cz?s6 SIWZ.

Realizacja zamoWieliia b?dzie przebiegala na wafonkach okreSlonyCh we WzOfze u nowy staiiowi^cym iMtegraln^

cz?sc SlWZ. Wzor umowy przewiduje i okresla Warunki ewentualhej zmiany treSci umowy.

I

»Wykonawca wiiiieh podac w tresci formalarza opis przedmiotu Zamowienia na'zw? producenta oraz nazw?
ofefoWanego systemu SIEM. Pormtilarz opis przedmiotu zamowienia, w tym Wskazana prZez Wykonawc? nazwa

producenta oraz nazwa oferowanego systemu, skladaj^ si? na Itesc Oferty.

»WykonaWca winien zlozyc nast?puj^ce oswiadczenia, ktoiych treSO znajdiije si? w formularzu opis przedmiom
zamowienia:

a) OSwiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamowienia pochodzi z legalnego

zrodla, jest zgodny z obowi^zuj^cymi przepisami prawa i normami oraz W pebli wartoscioWy; b?dzie obj?ty

gwarancj^ na warunkach opisanych w SIWZ, zawart^ w cenie.

b) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz posiadamy praWo do sprZedazy| i wdrozenia dOStarcZOnego
Oprogramowania (systemu) oraz posiadamy wszelkie niezb?dne upraWnienia do Swiadczenia asysty technicznej
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Nr zdmowienia: 29/pn/2017

obj^tej przedmiotem zamowieHia, nie nafUszaj^c praw iflnych osob lub podiiiibtby', w tym praw autoifskich,

prawa wiasitiosci, praw do znakow towarowych, pateritdw, ddbr osobistych oraz, it Wykonawca ponosi z tego

lytuhi calkowit^ odpOwiedzialnosc praWTi^ i finansbw^. Zarftawiaj^cemu przyshiguje prawo do uzytkbwania

w srodbiivisku Zafiiawiaj^cegb oprbgramowama (systernu) dostarczonego i wdrOzlonego w ramacb przediiiibtu

zamdwiehia (waz z wszelkimi aktualizacjami tj. wszelkiirii poprawkaM, noxvymi Wersjarni, zirliaiiaini,

modyfikacjami etc.) w sposdb i w zakresie niezbpdtiyin do korzystaiiia z wymaganych fonkcjobahiosGij za

wiedz^ i zgbd^ producenta oprbgramowania (systefflu), bez naruszania praw innych osob lub podrniotow.

c) Oswiadczanly i zobowiqzujemy si?, iz w ramach asysty techniczilej zapewniamy Zamawiaj^Gemu dbstpp do

wszelkich aktbalizacji wdrbzoHego systernu SIEM (tj. wszelkich poprawek, nowych wersji, zMiiahj modyfikacji
etc.), w tym prawo do ich pobratiia bezpo^rednio ze strony prbducenta b^dz w iimy sposbb udost?piliorty prZez

WykbiiawC?, zaittstalowania, kbrzystania z nich oraz kbpiowaiiia na wlasny uzytek Zafflatviaj^cego, beZ

uaruszauia praw innych osob lub podmiotow.

d) OSwiadc'zamy i zbbowiqzujemy si? do przeniesienia na Zamawiaj^cegb autbrskich praw maj^tkowych do

wytworzbnej dokumentacji wdrozeliia fia zasadach opisanych w formularzu opis przedmibtu zambwienia oraz

we wzorze lunowy.

e) Oswiadczamy i zobbwii|zujemy si?, iZ czynnosci bbj?te przedmiotem zambwiettia b?d^ ̂ yykohywane prZez

osbby posiadaj^ce niezb?dn^ wiedz? i dbswiadczCiiie we wdrazaniu systemu SIEM oraz wykonytvaniu

czynnosci \v ramach asysty teChnicznej.

Oswiadczenia wymienione powyzej stanowi^ tresc oferty, a tyni samym nie stanowi^ oswiadczeh lub dbkumentbw

w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz rozporZ^dzenia Ministra RozWoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie

rbdzajbw dokumeiltbw, jakiCh moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w postepoWaniu o udzielehie zambwienia

(Dz.U. pbz. 1126).

2. Warunki biamosci: bkresla wZbr umowy.

3. Gwarancia i rekoimia.za wadv: 36'^miesi?czna gwarancja i 36-miesi?czna r?kojmia za wady przedmibtu zambwienia

na warunkach bkreslonych w SI WZ, w tym we wzorze limowy. Gwarancj a udzielbna na wdrozone oprbgramowanie

(system) whma bye gwarancj^ producenta oprogramowania (systemu).

4. Wvmbg Zatrudnieilia na podstawie umowv b brace Cart. 29 ust.3a pzp")

Przedmiotowe zambwienie kwalifikowane jest rodzajowo jakb dostawa, zawiera jednak w sobie elementy ushrg,

ktbre wymagaly rozwazenia w zwi^zku z art. 29 ust.3a pzp.

Zgodnie z art. 29 Ust.3a pzp, Zamawiajqcy okreMa w opisieprzedmiotu zamdwienia na Uslugi lub rohoty budowlane

wymagania zatrudnienia przez wykonawcy lub podwykonawc^ na podstawie Umowy o prac§ osob wykortujqcych

wskazane przez zamdwiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnoscipolega
na wykonyWdniupracy w spOSob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodekspracy (Dz.U.

z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.).

Przez czynnosci, ktbrych wykonanie pblega na wykonywaniii pracy w roZumiehiu kodeksu pracy na gruncie

niniejszego post?powania roztimie si? czynnosci wykonywane w ratnach asysty techriicznej polegajqce na obsladze

ZgloszoA dokonywanych ptzez Zamawiajqcego, tj. przyjmowahie zgloszeA w ramach okna czdsowego, w tym

zgldszen dotyczqcych prac konsuliacyjno^serwisowych oraz potwierdzanieprzyj^cia zgloszeit.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Pkt 8a PZp. wskazuie sie:

1) Sposbb dbkumentowania zatrudnienia osob, o ktbrych mowa w art 29 ust.3a pzp: ilajpozniej w dniu

podpisania protokohl wdrozenia Wykonawca lub podwykonawca (w zaleZhoaci od tego, ciy dana psOba

zatrudniona jest prZeZ Wykonatvc?, czy podwykonawc?) przediozy Zamawiaj^cemu Qedhej z osbb wskazanych
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w umowie) pisefnne oswiadczenie, iz osoba/osoby wykonuj^ca czynhosci w ramach aSysty technicznej

polegaj^ce na obsbidze zgioszen dokonywanych przez Zamawiaj^Cego, tj. przyjiiiowanie zglbszen w ramach

okna czasowego, \v tym zgldszeh dotycz^cych prac konsultacyjno-serwisovtych Oraz potwierdzaMie przyj^cia

zgioszen, bfdzie zatrudniona na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksn pfacy w calym Okresie

swiadczenia asysty techriicznej, Oswiadczenie (korapletne oswiadczehie) \vinno zawierac fowHiez imi? i

nazwisko osoby/ osob zatfudhiofiych na podstawie umowy 0 prac? wfaz ze Wskazahiem wykOhywanych przez
dan^ osOb? czynnosci, rodzaju urftOwy 0 prac?, dokladne Okreslenie podiniotu skladaj^cegO OswiadczeHie, dat?

zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby upfawniOnej do zlozenia oswiadczenia w imieniil Wykonawcy lub

podwykOnawcy.

Liczb§ osob (cb najmniej 1) kfofe b^dq svykonywdc czynnosci w rartiach dsysty te'Chnicznej polegajqce na

obsludze zgioszen dokonywdnych przCZ Zamawiajqcego fPykonowca ■winien podac w fornttdarzu opis pfzedmiotu
zathawienia.

2) Upfawnieiiia Zamawiaj%cego w zakresie kontroli spebiiama przez Wykonawc? wynlagan, 0 ktOrych iHoWa
w art. 29 ust.Sa pzp: Zatiiawiaj^cy zastrzega sobie nasr?ptij^ce Uprawiiiema w zakresie kohtroli spelhiaiiia przez
Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagah, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumehtowanych za
pOitioc^ oswiadczenia wymaganego Ua podstawie pkt 1):
a) mozliwOsc z^daliia poswiadCzOnej za zgodnosc z Oryginalem Odpowiednio prZez WykonaWC? lub

pOdwykOnawc? kopii UmoWy/umoW o praC? Osob Wykonuj^cych W ttakcie realizacji zamoWienia
czynnOSci, ktorych dolyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie WykOnaWCy lub pOdwykonaWCy; kopia
umowy/umow powinna zostad zanonifnizowana w sposob zapewniaj^cy ochroti? danych osObOwych
pracownikow, zgodnie z przepisarni ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osoboWych
(tj. w szczegohiOsci bez adresow, nr PESEL pracoWUikow). Imi? i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rOdzaj umowy o praC? poWihtiy bye inozliWe do
zidentyfikowatiia;

b) niozliwosc z^dania zaswiadczenia Wlasciwego oddziahi ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez
Wykonawc? lub pOdwykOiiawc? skladek na ubezipieczenia spoleczhe i zdrowotne z tytuhi zatfudhienia fia
podstawie umow o prac? za ostatni okfes rozliczeniowy;

c) fnozliwosc z^dania po^wiadczo'nej za zgodnosc z oiygiiialein OdpowiedniO przez WykOhaWc? lub
podwykonawc? kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracoWnika przez pracodawc? do ubezpieczen,
zanonimizowali^ w spOsob apewtiiaj^cy ochroti? daliych OsoboWych pracowtiikow, zgodnie z prizepisaiiii
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Irni? i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;

d) mozliwosc z^dania Wyjasnien w przypadku W^tpliwosci w zakresie potwierdzettia Spehriania Wyinogu
zatrudnienia na podstawie uiHowy o prac?;

e) inozliwosc zwrocenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzcnie kOntroli w przypadku
powzi?cia uzasadnionych W^tpliwosci co do przestrzegania prawa pracy pfzeZ Wykonawc? lub
podwykonawc?.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktOrych mOwa pod lit.d Wykonawoa przedlozy
Zamawiaj^ceffiu na kazde Wezwanie Zainawiaj^cego w wyznaczonyin w tym wezWaniu teiininie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie uinoWy o prac? przez Wykonawc? lub
podwykonawc? osOby/Osdb wykonuj^cych w rainach asysty technicznej czytmosci, co do ktotych
prZedrtiiotowa SIWZ (urOowa) wymaga zatrudnienia na podstawie tanowy o prac?.

3) Sahkeje z tytulu niespelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust,3a pzp: okresla wZor umoWy
(uprawnieflie Zarnawiajacego do skorzystama z mozHwosci rozwiazaiiia umowy, katy umowne).

4) Rodzaj czynnosci niezb?dnych do realizacji zamOwienia, ktorych dotycz^ wymagania zatrudnienia na
podstawie umoWy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob Wykonuj^cych czynnosci w trakcie
realizacji zainoWienia: czynnosci wskazane powyzej.
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5. Inne iiiformaGie.

1) Zamawiaj^Gy nie dopliszGza mozliwosGi skladania ofert Gz^sGiowyGh.
2) Zaniawiaj^Gy nie dopusZGZa mozliwosGi skladania dfeft wariantowyGh.
3) Zamawiaj^Gy nie przewiduje mozliwosGi udzielenia zamdwien, o ktdrycli moWa w aft. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.
4) J?zyk post?powania.

Wyjasnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?pOwanie o udzielenie ZamdWienia publiGznegd

prowadzi si? w j?Zyku polskim. Wytndg aft. 9 ust. 2 ustawy Pfawo zamdwien pUblieZnyGh Wi^ze si? Z regulaej^

ustawy Z.dnia 07.10.1999 r. o j?^ku polskittt (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdfa formuluje Zasad? Uzywania j?Zyka

polskiego przez podmioty wykdnuj^G? zadania publiGzne na tetytdfium Rzeczpospolitej Pdlskiej. Ustawa o j?Zyku
polskim w aft. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotyGZ^ mi?dzy innymi nazw wlasnyGh, zwyezajowo

stdsowattej tefminoldgii naukdwej i teehnicznej, znakdw towardWyeh, nazw handloWyeh ofaz oznaezen

poGhodzenia towardw i using, norm Wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z pfzepisami d normalizaGji.

6. PodWvkonawstWd.

1) Zgodnie z aft. 36a ust. 1 pzp Wykonawca mdze powiefZvc wykonanie Gz?sGi zanidwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^Gy na podstawi? art. 36b uSt.l pzp zada Wskazania przez WvkOnaWGe^GZesGi zanidwienia. ktdryGh

Wykonanie Wykonawea zamierza powierzyc podwykonawcom, i, podania przez WvkonawGe firm
nodwvkonawcdw ("patrz: fdfnmlarz oferty).

3) Na podstawie art. 36b USt.lb w zw. z ust.la pzp, ZamaWiaj^cy z^da, aby przed pfzySt^pieniem do WykdnyWania
zamdwienia, Wykonawea, d ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktdwe

podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangaZowanyGh w zamdwienie. Wykonawca zawiadamia
Zamawiaj^Gego o wszelkiGh zmianaGh danych, o ktdrych moWa w zdaniu pierwszym, w trakGie realizacji

zamdwienia, a takze prZekazuje infofmaeje na temat nowyeh podwykonawcdW, ktdrym w pdmiejszym okresie
zamierza powierzyc realizacj? zamdwienia.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykaZania spelniania
warufikdw udziahi w post?powaniu (Wafunku dot. zdolnoSci zawdddWej - posiadanie wymaganego
doswiadczenia), WykonawGa jest Obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze propdnowany inny pOdwykonaWGa
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykdnawca, na ktdrego zasdby

WykonawGa powolywal si? w tfakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.
5) Zamawiaj^cy nie z^da, aby Wykonawca, ktdry zamiefza powierzyc wykonanie Gzfsci zarndwienia

podwykonawcy/om, w celu wykaZania bfaku istnienia wdbeG nich podstaw WyklttGzeHia z udzialu
w post?powaniu zamieszczal infofmaeje o podWykonawGach w oSwiadczeniU, o ktdryni mowa w art. 25a Ust.1

pkt 1 pzp.

Uwaga: Stosownie do art. 2 pkt 9b pzp ttrzez uffiowe o podwvkonawstwo nalezy rozumied unlOW? w formie
pisemnej 0 charaktefze odplatnyttlj ktdrej przedmiotem s^ ushigi, dostaWy lub roboty budOWlane StanoWi^Ge cz^sc
zamdwienia publicznego, zawaft^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawca a iimym podmiotefo
(podwykonawcy), a w pfzypadku zamdwieb publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawGy
a dalszym podwykonawcy lUb mi?dZy dalSzymi pddWykonawcami.

PodWykonaWGy nie jest producent, Czy tez dystrybutor dostarczanegO oprdgraniioWania (systemu).

»Pod poj?Gieni „produGent" uzytym w SIWZ, nalezy rozumied rdwniez „przedstawiGiela prodticenta". Pod poj?Giem
,jprzedStawiGiel producenta" nalezy zas roZumied podmiot foimalnie upowazniony przez prodiiGenta do wykdnania
w imieniu produGenta okfesldnych Gzynnosci.
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IV. Termin i laieisce A^konainia zam6wienia

1. Tefmin wykonania zani6wienia:

a) dostawa i wdrozenie systemu SIEM: w terminie do diiia 18.01.2018 r.;

b) swiadGzenie asysty technicznej dla systeinu SlEM: w okfesie 36 miesi?'cy licz^c od dflia podpisania prbtokolu

wdrozenia, przy czym do 40 osobOgodzin prac konsultacyjilo-serwisbwych przeznaczbno do wykbrzystanla

w okresie 12 miesi^cy licz^c od dliia podpisania protokblu wdrbzenia.

2. Miejsce realizacjl zamowienia:

a) dostawa i wdrozenie systemu SlEM: siedziba Sl^skiego OW NFZ w KatoWicach przy UL Koksutba 13,

z zastrze2eniem niozliwo^ci przeprbWadzenia warsztatbw w miejscu wskazanym przez Wykbnawcp;

b) swiadczenie asysty technicznej dla Systemu SIEM, w tyrn prac konsultaCyjno-serwisbtvyCh: siedziba Sl^skiego

OW NFZ w Katowicach przy ul. KoSsutha 13, za wyj^tkiem sytuacji niewymagaj^'Cy'ch fi^CZnego

stawietmictwa ze strbny Wykonawcy w ww. miejscu.

V. Warunki lidzialu w pbstepbwaiiiu

1; Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zambwieiiia fflbg^ ubiegac sip Wykonawcy, ktbrZy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj4 warunki udziahl w postppbwaniu, o ile zoStaly one okre^lbne przez Zamawiaj^Cego w bgloszeniu

0 zambwieniu.

W niniejSZym postppbwaniu stawia sip warunek udZiahi w pOstppowaniU dotycz^cy zdolnbsci zawbdbwej
(posiadanie viymaganego doswiadczenia).

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

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ Zachodzic podstawy Wykluczenia, o ktbrych m'bwa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt

23 pzp.

W celU wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oswiadczenie b niepodleganiu

wyklUcZpniu, b ktbrym rnowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia ZaniiesZCzenia Ua strbttie

intemetbwej irifbrinacji, o ktbrej mbwa w art. 86 ust.5 pZp, Wykonawca sklada rbwnieZ osWiadcZPttie tvskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktbry podlega wyklUCZpniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pZp, mbZe przedstaWic
dbwody na to, Ze podjpte przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do Wykazania jego rZetelnosci, w szczegolnosci

udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przestppstwem lub prZestppstwem skarbotvym, zadbsCuCzynienie
pienipZne za doznan^ krzywdp lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wspblpracp z organami scigania oraz podjpcie konkretnych srodkbw technicznych, organizacyjnych i kadrovvych,

ktbre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestppstwom lub prZestppstwom skarbOwym lub

nieprawidloweinu postppowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stOsuje sip, jeZeli wbbeC Wykonawcy,

bpd^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnyni wyrokiem s^du ZakaZ ubiegania sip 0 udzielenie

zamowienia oraz nie uplyn^l okreslony w tym wyroku bkres bbbwi^Zywania tego zakazU (art. 24 Ust. 8 pZp).

»Wykbnawca, ktbry pbwoluje sip na zasoby innych podmiotbw, w celu wykazania braku istnienia wbbPc nich

podstaw Wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pZp) oraz spelniania, w zakrPsie, w jakim pbwbluje sip na ich zasoby,

warunku udzialu w postppoWaniu, zamieszcZa infbrmacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktbrym mowa

w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy mbZe Wykluczyc WykoUatvcp na kazdym etapie postppowania o udzielenie zambwienia.
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Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunkn udzialii w pdstepowaniu okreslonegd brzez

Zamawiaiacego w ogtoszeniu o zamowieniu oraz ninieiszei SIWZ:

Art. 22 ust.lb pkt3 pzp - warunek udzialu w postepowariiu dotvczacv zdolnOsci zawodbwei.

W celu wykazania spelnienia warunku ildzialu w post?pbwaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania
wymaganego doswiadczenia), a opisanegd poftizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spebiianiu ww. warunku

(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na weZwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a
i lit.b SIWZ.

Wykonawca WinieP speMd Wafunek dotycz^cy zdolno^ci zaWddowej (posiadania Wymaganego doswiadczenia)

polegaj^cy na nalezytym Wykonaniu, a W przypadku swiadczen okresowych lub ci^giyCh rdwniez wykonyWaniU,

w Okresie ostatnich 3 lat przed upiyWem terminu skladaniapfert, ajeieli okres proWadzenia dzialalnosci jestkrotsjy

- w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy rozumianej jako dostawa systemu do archiwlzatji i kOrelacji

zdarzen wraz z jego wdrozeniem (instalacj^), wykonanej lub Wykonywanej.

Pod poj?ciem wvkonana dostawa nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu systemu do

archiwizacji i korelacji zdarzen wraz z jego wdrozeniem (instalacj^) o wartosci nie mniejszej niz 150.000,00

ziotych brutto, ktorego realizacja zostala zakonczona (umowa zostala zrealizowana).

Pod poj^ciem wvkonvwana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b^d^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal

realizowana), ktorego pewna cz?sc o wartosci nie mniejszej niz 150.000,00 ziotych bmtto polegaj^ca na
dostarczeniu systemu do archiwizacji i korelacji zdarzefi wraz z jego wdrozeniem (instalacj^), zostala juz

zrealizowana. (UWaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie Swiadczen okresowych lub ciaelvGh. Jezeli Wykonawca

powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresoWe lub ci^gle, w przypadku w^tpliWosci

zobowi^zany b?dzie wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia).

Wykaz dosfaw Wykonanych ^ a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywanych -

Wykonawca zafflieszcza w fOrmularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotOw, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowodow okreSIaj^cych, czy te

dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa poWyzej,

referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, ha rzeCz ktorego dostawy byly wykonyWane,

a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej pr^czyny

0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokmnentow - oSwiadCzenie Wykonawcy;

w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje bqdz irnie dokumenty

potwierdzaj^ce ich nale^e wykonywanie powinny bye wydane nie wczesHiej niz 3 miesi^ce przed uplywem

termmu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Poj?cie dostaWy (odpowiednio wykonanej lub wykonywanej) zostalo zdefinioWane powyzej.
♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poparte dowodem, ze dostawa
zostala wykonana lub jest wykonyWana nale^cie.

♦ Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ bye sprzeczne z mformacjami wynikaj^cymi
z dokumentow potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie (wykonywanie) dostaw.

♦Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, mieSi^c i rok wykonania
(zakohczenia) dostawy (umowa zostala Zrealizowana); w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal
realizowana) - Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej juz cz?sci
dostawy z zaznacZeniem, iz jest to zamowienie nadal realizowane (mnowa jest nadal realizowana).
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♦Podaj^c \v fbrmularzu wykaz dbstavv wartosc, Wykonawca:
- w przypadku dostavvyf wykonanej (umowa zostaia zrealizbwana) - wpisuje kwot? brdtto tv zlotych za calbsc
wykonanej dostawy, zas
- w przypadku dostawy wykonywanej (lunowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje zardWno kWbt? bnitto
w ziotych za Zrealizbwan^ juz w ramach calosci cz^sc dostawy, jak i kwbt? bfutto w zlotych stanbwi^c^ wartosc
calej dostawy.
♦ Jezeli zakres prZedmiotbwy Wykazywanych przez Wykonawc? zambwien bylby szerszy (up. obejmbwalby
rbwniez dostaW? i wdrozenie (instalacj?) innych elementow, intiego asortyrheiltu lub inny rodzaj zamowienia),
Wykonawca winien Wyodrpbnic i podac dane dotyczgce dostawy systemu do archiwizacji i kbrelacji zdarzeh
wraz z jego wdrozeniem (instalacj^). W przypadku podawania waftbsci WykonaWca winien wpisac zarbwho
kwbt? bruttb stanoWigc^ wartosc calegb zambwienia (umowy), jak i wartosc brutto samej dostawy systemu do
archiwizacji 1 kOrelacji zdarzen wraz z jego wdrozfeniem (instalacj^).
♦Wykonawca w formularzu wykaz dbstaw pbdaje pOdmiot, na rzecz ktbregb dbstawa zbstaia wykbnana lUb jest
nadal wykonywana, wskazujgc jego nazWp i adres.

2. W pr^adku WykonaWcbw wspblnie ubiegajgcych sip o Udzieienie zambwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktbiym mowa W pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy

z Wykonawcbw wspblnie ubiegajgcy sip o udzieienie zambwienia;
b) warunek tidzialu w postppowaniu, o ktbrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, Winien spelnic

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcbw wspbMe ubiegajgcych sip o udzieienie zambwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcbw powinien posiadac wymagane doswiadczeHie (brak mozliwosci
Sumowania zdolnosci zawodowej - doswiadczenia).

3. W zWi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgoduie z ktbrym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelniania Warunkdw
udzidlu w postppowaniu, w stosOwnych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnegO zamowienia liib jego czpsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonornicznej innych podmiotaw,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosufikow prawnych,
na gruncie niniejszego poStppbWania przyjmuje sip, iz „stbsbwna sytuacja", o ktbrej mowa W cyt. art. 22a Ustl pzp,
wystgpi Wylgcznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktbry polPga na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu/bw, Udowodni
Zamawiaj^cemu, ze realizujgc zambwienie bpdzie dysponowal niezbpdnymi zasbbami tego podmiotu/bw,
w szczegblnosci przedstawiajgc zobowigzanie tego podmiotu/bw do oddania mu do dyspozycji niezbpdnych
zaSobbw na potrzeby realizacji zambwienia.

2) Zamawiajgcy oceni, ze udostppniana Wykonawcy przez inny podmiot/podmibty ich zdOlnOsc zawodowa
(doSwiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawcp spelttiania warufiku udzialu w postppowaniu braz

3) Zamawiajgcy zbada, zP nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy Wykluczenia, o ktbrych mowa W art. 24
ust.l pkt 13-22 pzp.

Uwaga! W przypadku polegania na Molnosci zawodowej innego podmiOtu/bw, Wykonawca jest zbbOWigzany
wskazac ten fakt w formUlarZu ofetty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innych podmiotbw na zasadach
okreslonych w art. 22a pzp, bpdzie dysponowal niezbpdnymi zasobami w stopniu umOzliWiaj^cym nalezyte
wykonanie zambwienia publicznego oraz oceny, cZy stosunek Igczgcy Wykonawcp z innymi podmiotami
gwaranmje rzeczywisly dostpp do ich zasobbW, Zamawiaj^cy zgda WSkazania w szczegblnosci:

a) podmiotu, ktbry udostppni swoje zasoby (nazwa/fiima orhz adrCs);
b) zakresu doStppnych Wykonawcy zasobbw iimego podmiotu;
c) sposobu wykotzystania zasobbw iimego podmiotu przez Wykonawcp pr^ WykonyWaniu Zambwieiiia

publicznego;
7
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d) zakresu i okresu udziahi iiinego podiiiiotu przy v^konyWaHiu zamowienia publicznego.
Infofmaeje, o ktoryeh mowa powyzej pod lit:a)-d), winnv zilalezc sie w zobowi^zaniii podiniotu do Oddania do
dyspozycji WykonawCy niezbydnych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktofym mowa wvzei. WvkoMwca zalacza dorofertv.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ustV6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe podiniotti, o ktorym liiowa w art. 22a ust.l pzp, ni'e
potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udziahi w p6st?powaniu lub zachodz^ wdbec tego podtniotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da^ aby Wykonawca w tenHinie Okreslbnyrn przez Zattiawiaj^Gego:

a) zast^pii ten podmiot innym podhiiotem lub podmiotami lub
b) zobowi^al si? do osobistego wykOnania odpowiedniej cz?sci zafndwienia, jezeli wykaze zdoInOsci

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

VA. Podstawy wykluczenia. o ktdrvGh mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiaj^cy nie przewlduje wykluczenia Wykonawcy na pOdstawie art. 24 ust.5 pzp.

Wykaz oswiadczen lub dokumentdw potwlerdzaiacvch spelHianie Warunkow udzialu w postepdwaniu oraz

brak nodstaw wykluczenia

1. Do ofertv Wykonawca doilacza:

1) aktualne na dzieh skladania oferty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek udziahi w pOst?pOwaniu w zakfesie
dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadania wymagaiiego doswiadczenia).

Inforfflacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu.

Uwaga! WykonawCa, ktory pow'bhije si? na zasoby innych pOdmiot6\v, tv celu wykazania braku istiiienia wobec
ttich podstaw wykluczenia oraz speiniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tyCh podmiotach w OsWiadczeniu, o ktdrym mowa powyzej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

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

2) zobowiazanie innego podmiotu/6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnyCh zasob6\v na potrzeby
realizacji zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej innego podmiotu/dw ̂  patrz pkt V
pkt 3 SIWZ).

2- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktdrCj mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Oswiadczenie Wykonawcy 0 przynaleznosci albo
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej moWa W art. 24 ust.l pkt 23 pzp.
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, WykoUaWCa mozC zlOzyc wraz z osWiadczeniem
ddkumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, z? powigzania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklOcenia
konkurencji W p0st?powaniu O udzielenie Zamowienia.

Por. art. 24 ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10 rozporzgdzenia Ministta Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. W sprawie rOdzajOW
dokumentow (...),

Wzdr oswiadczenia - grupa kapitaloWa stanowi zal^cznik do SlWZ.
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3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostaia najwyzej ocenidna,

do ziozenia w wvznaczonvm. iiie krotszvm niz 5 dni. terminie aktualnych na dzied ziozeiiia nast^puj^cych

dokumentow:

a) formtilafz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w bkfesie ostatnich trzech (3) lat przed

uplyweni temiinu skiadania ofert - a jezeli okres prowadzenia dziaialnosci jest krdtszy - w tyffl okresie,

wraz z pddaniem ich wafto^ci, pfzedmiotu, dat wykonania i pbdmibtow, na rzecz ktdrych dostawy zdstaly

wykdnane (pdr. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ) oraz zal^czeniem

b) dowddow okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zdstaiy Wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy

czyin dowodami, o ktdrych mdWa powyzej, s^ referencje b^dz inne ddkumenty wystawidiie przez podinidt,

na rzecz ktorego ddstawy byiy wykonywane, a w priypadku swiadczen okresdwych lub ci^glych s^

wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

u^skad tych dokulnentdw - oswiadczenie Wykonawcy. W pr^adku swiadczen okresowych lub ci^glyCh

nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykdnywanie pdwinny

bye wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed Uplywem terininu skiadania ofert.

»Jezeli Wykonawca polega na zdolnd^ci zawoddwej innego podmiotu/6w, przedstawia wykaz ddstaw j.w. wraz

z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

»Jezeli Wykonawca pdwola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^gle,

w przypadku w^tpliwoici zobowi^zany b?dzie wykazac (udowodnid) okresovfy lub ci^gly chafakter swiadczenia.

4. W przypadku.wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) oswiadczenie, o ktdrym hiowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonatvcow wSpolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zafndwienia. Oswiadczenie to winnd potwierdzic spelnianie wartmkdW udziahi

w post?pdwaniu oraz brak podstaw wykluezenia w zakresle, w ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazuje

spelnianie warunkdw udzialu w pdst?pdwaniu oraz brak podstaw wykluezenia;

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

0 udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, wihny potwierdzic spelnianie warunku

opisanego w pkt V pkt I ppkt 2 SIWZ Samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw.wspdlnie

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

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

Wykonawcdw powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zddlnosci

zawodowej - doswiadczenia).

5. Forma oswiadczeh i dokumentdw.

Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z forfn^ oswiadczeh i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministfa Rdzwdju

z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

»Oswiadezenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce Wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych

zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a pzp oraz ddtycz^ce

podwykonawcdw, skladane s^ w oryginale.

»Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne niz o§wiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.I cyt.

rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z olyginalem.

»Poiwiadczenia za zgodnosd z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy Si? o udzielenie zamdwienia pubhcznegd albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^.

Po^wiadcZenie za zgodnosd z oryginalem nast?puje w formie pisenmej.

»Zamawiaj^cy moze z^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw, o ktdrych

mowa w rozporz^dzeniu, innych niz oswiadczenia, wyl^czhie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi w^tpliwosci co do jej prawdziwosci.
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»Dokimienty spofz^dzone w j^zyku obcym s4 skladane wraz z thimaczeniem fla j?zyk pdlski.
»Uwaga! Wykonawcy wspoliiie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia wimii zai^czyd do oferty peiiiomocnictwc.
Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu
0 udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania w pOst?powaniu i zawarcia umotvy w sprawie
zamowienia. Dokument peinomocniCtwa winien odpowiadac zasadom okreslonyni W pkt X lit.B SIWZ dia
peinomocnictw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno^ci oswiadczen lub dbkumentow, o ktdrych mowa w §2, §5

1 §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresanii intemetowynii
og61nodost?pnych i bezpiatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? Oswiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mdwa w §2, §5 i §7 cyt.

rozporz^dzenia Ministra Rozwoju,.ktore znajduj4 si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegolno^ci oswiadczen lub
dokufflentdw przechowywanych przez Zainawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, ZamaWiaJ^cy w celu
potwierdzenia okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, kor^sta z posiadanych o^wiadcz:en lub

dokumentow, o lie s^ one aktualne.

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

Jezeli Wykonawca nie zlo2yl oswiadCzenia, o ktorym mowa w art. 25a Ust.l pzp, oswiadczen lub dokumentdw

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

przepfowadzenia post?poWania, oswiadczenia lub dokumenty s4 niekompletUe, zawieraj^ bl?dy lub budz4 wskazane

przez Zamawiaj^cego w^tpliWoSci, Zatnawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjasuieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasniefi oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^enie
post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlo^l wymaganych peinomocnictw albo zlozyl wadliwe pehiomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimO ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.

ZamawiaJ^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczen

lub dokumentow, o ktorych mowa w aft. 25 ust.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zldzeuia oSwiadczeh lub dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci,

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

tego Wykonawcy lub moze je uzyskad za pomoc^ bezpiatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegdlnosci

rejestrow publicznych w rozumieniU ustawy z dnia 17 lutego 2005 f. o informatyzacji dzialahosci podfniotow

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

8. Art. 24aa pZp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z aft, 24aa ust.l pzp moze w niniejszym pdst?powaniu prOwadzonym

w tfybie przetafgu nieogfaniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nast?pnie zhadac, czy Wykonawca,

ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wyklucZeniu.

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

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

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

spoSrod pozostalych ofert.
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VII. Informacia o .sposobie porozumieWania sie ZamawiaiacegQ z Wvkonawcami, ofaz przekazvwania

osMadczen lub dokumeritow. Qsobv uprawnione do porozumiewania siie Z Wvknnawciami

1. Komunikacja iflifdzy Zamawiajqcyni a Wykonawcami odbywa si? za pdsredniGtwem operat'dfa pocztowegd
w roztiiHieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztOwe (Dz. U. poz. 1529 oraz Z 2015 r. pOz. 1830),
osobiscie, za posrednictwGm poSlaiiGa, fakSu lub przy uzyGiu srodka komuHikacji elektrohiGznej w fozumieliiu

ustawy z diiia 18 lipGa 2002 r. o ̂wiadGzeiliu ushlg drog^ elektroniGZn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, Z 2015 f. poZ.
1844 oraZ z 2016 r. poz. 147 i 615), tj. za posfedniGtwem poGzty elektrcnlGZiiej (e-mail), z zastrzeieniem, iz oferta
winna zostac zlOzona pod rygoreffi PiewaznosGi w formie piseffluej, pebiOfflocnictwo winno zOstad zlOzone
z zaGhowaniem fonfly okreslonej w pkt X lit. B SIWZ (rOwniez w przypadku jego zlozenia w wynikli wezvvania,

0 ktorym mowa w art. 26 ust.3a pzp), ostviadGzenie, o ktorym mowa w art. 25a tist.l pkt 1 oraz ust.3 pkt 2 pzp

witmo zostac zlozone w formie piseiimej, zas oswiadeZeiria i dokumenty, o ktoryeh mOwa w roZpOrzgdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumefltow, jakieh moze z^dac Zamawiaj^cy Od
wykonawey w postppowaniu o udzielenie zamowienia (rowniez vf przypadku ieh zlozenia w wyniku wezwattia,

0 ktorym mowa w art. 26 USt. 3 pZp), w formie wymaganej eyt. roZporzgdzeniem.
2. Zawiadomienie o wybOrze najkorzystniejszej Oferty, o ktOrym fflowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, Zostanie przekazane

przy uZyeiu srOdka komunikaeji elektromeznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipea 2002 r. o sWiadGzeniu using
drOg4 elektroniezn^, tj. poeZt^ elektronicZn^ (e-mail), b^dz fakSem^ bgdz za pO^rednietWem poslanca.

3. Jezeli Zamawiajgey liib Wykonawea przekazuj^ oswiadGzenia, wnioski, zawiadomienia oraz iHforrnaGje za

posredniGtwem faksu lub prZy uzyciu sro'dkow komimrkacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipea
2002 r. o swiadGzeniu uslug drOg^ elektroniczn^, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kazda ze stron na zgdanie dfugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ieh otrzymania.

4. W kotespondenGji kierowanej do Zamawiaj^Gego Wykonawea winien poshigiwac si? nUmerem sprawy okreslonym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadeZenia, wnioski oraz infotttiaGje przekazywane przez Wykonawe? pisOfnnie wrnny bye

skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj 208A.
6. Zawiadofflienia, oswiadeZenia, wnioski oraz inforffiacje przekazywane prZez Wykonawe? poczty elektroniezng

(e-mail) wrnny bye kierowane na adfes e-mail: ZamowienianubliGzne@nfz-katowiGe.pl: przekazywane faksem
wirmy bye kierowane na muner 32 735 16 36.

7. Wykonawea moze zwroeic si? do Zamawiaj^eego o wyjamienie tresci SIWZ. Zamawiaj^Gy udzieli vyyjasnien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publieznyeh. Zamawiajgey jest obowi^zany udzielic wyjasniefi
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem tertninn skladania Ofert - jezeli warto^c zamowienia
jest trmiejsza niz kwoty okreslone w przepisaeh wydanyeh na podstawie art. 11 Ust. 8 pzp - pod Warunkiemj
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngl do Zamawiaj^eego nie pozniej niz do konea dnia, w ktorym uplywa

polowa wyznaezonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SlWZ wplyngl po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyezy udzielonych Viyjasnieb, Zamawiaj^cy
moze udzielic wyjasnien albo pozostawic Wniosek bez rOzpoznania.

PrZedhizenie terminn Skladania ofert nie Wplywa na bieg terminu skladania wniOsku, 0 ktorym mowa w art, 38 ust. 1
pzp.

8. W uzasadnionych pr^adkaeh Zamawiaj^cy moze przed uplywem terrainu skladania ofert zmienic tresc SlWZ.

9. Zaraawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcpw.

10.Zgodnie z art. 14 ust,2 pzp, jezeli koniee terminu do wykonania czytmosGi przypada na SobOt? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia naSt?pnego po dniu Inb dniach wobrych od pracy.

11. Osob^ uprawniong przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Pani Katarzyna Klis - Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji i Zarnowien Publiczmych
adres e-mail: zamOwieniaDubliGzne@nf7-katowiGe.pl.
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Vin. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium W wysdkosci:

5.000,00 zlotych (slownie: pi§c tysi^cy zlotych).

2. Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nastfpuj^cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por?czeniac]i bankowych lUb por^czeniach spdldzielczej kasy oszcz^dnoscioWo-kredytowfej, z tym,

ze por^czenie kasy jest zawsze pof^czeniem pieui?znym,

3) gWarancjach bankowych,

4) gwarancjach Ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.

3. Wadimn Wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankoWy wSkazany ponizej:

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

Na potrzeby przelewow mifdzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres baiikti: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial W Katowicach, ul. Podchor^^ch 1, 40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium W formic hmej niz pieni?2Jia, WykonawCa obowi^zany jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossiitha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tresd takiego dokumentu nie mo4e wafunkowad wyplacenia kwoty Wadium Zarnawiaj^cemu od badania

zasadnosci z^dahia wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w sWej tresci wihien uWzgl?'dniad

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz liSt. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac okrCs odpowiadaj^cy

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

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktdiym upiywa tennin skladania

ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplVw srodkoW

pieni?zhych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uolvwem terminu skladania ofert. o ktorym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadimn nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.
6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jeSt odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

w sposbb nieprawidloWy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

iX. Termin zwiazania ofefta

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

skladania ofert. Wykonawca zobowi^zany jest zlozyd w formularzu oferty oswiadczenie o terminie zWi^zania

zlozon^ oferty.

2. Wykonawca samOdzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedluzyc termin ^i^zania oferty, z tym
ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferty, zwrdCic si? do

Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedhizCnie tego terminu o oznaczOhy okfes, nie dhizszy jednak niz 60 dni.

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

4. Przedhizenie terminu zwi^ania oferty jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzemem okresu waznosci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przCdluzony Okres zWiqzania oferty.

Jezeli przedhizenie terminu zWiqzania oferty dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

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

najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu Drzvgotowvwania oferty

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzorow o^wiadczeh) w sposdb trwaly poprzez

wpisanie w odpoWiednich miejscach niezb?dnych danych i infoimacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosuUy wpisac "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby
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miejsce wyznaczoiie na wpisanie informacji okazalo si? zbyt mate, Zamawiaj^cy pfosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilo^ci egZenlplarzy oraz wypelhieiiie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umiescic w zal^czflikli do danego foMttularza,

sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie bfeity z wykorZyStaniem
wzordw fonrtularzy oraz innych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywariia

formularZy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywac zmian merytorycznych zapisdw znajdujqcych si?

we wzorach formularzy stanowi^cych zai^cZniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie forniularzy nieZaleznie od tego, czy

formularz przepisuje, Czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposob. Jezeli Wykonawca
przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w Szczegolnosci poprzez OCR, zobowi^zany jest dbkladnie
przeczytac jego tresc po przeksztalceniu oraz pordwnaC j^ z oiyginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu b}?d6w w procesie przeksZtalCenia foimatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tresC oferty nie b?dzie

odpowiadala tresci SlWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.
B. WsZystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane pfzez ZamaWiaj^cego, a przygotowywan'e prZeZ

Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowaznione do repreZentowania WykonawCy i zaci^gania
Zobowi^zan o waftosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby \vymienione w dokumencie

rejestrowym (ewidCncyjnyin) lub przez nie odpowiednim dokumentem upeinomocnione - w takim przypadku
oryginai peindmocnictwa (iub jego kopi? poswiadczonq notarialnie/odpis notarialhy) nalCzy dol^C^c do

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

Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupOwaznion^ zostanie uznana za niewazn^.
C. Wszelkie koszty Zwi^zane z przygotowaniem oraz doStarczeniem oferty pOnosi Wykonawca.

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast?puj4cej fonnie: w zamkni?tej kopercie omaczonej Hazw^
i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 29/pn/2017

SYSTEM „SIEM"

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 11.30

Jezeli oferta jest \^sylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowCj, Wykonawca winien zaznaczyc,
ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazac numer post?powania. ZamaWiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci
za naSt?pstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia Oferty lub brakiein ktorejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^Cy prosi o wlbzeUie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty o'raz koperty

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umiesZcza zaiq^czniki wymienione w pkt 16 formularZa
oferty, z uwzgl?dnieniem uwag do zal4cznik6w.

W przypadku oswiadczen lUb zaSwiadczen skladanych przez Wykonawc? zawierajqcych informacje stanowi^ce
tajemnice prZedsiebiorStwa w rozumieniu przepisow ustawy o zWalczaniu nieUczciwej konkurencji,
CO do ktofych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog4 bye one udoSt?pnione innym uczesmikom post?pOwania,
Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALi^CZNrKl - TAJEMNICA

PRZEDSI^BIORSTWA" lub oznaczyC je w inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnic? przedsi?biorstwa defmiuje art. 11 ust.4 ustaWy z dnia 16 kwiemia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z zm.):
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„Przez tdjemnicf przedsi^biorstwa rozuinie si^ nieujawniohe do wiadomosci publicznej informacje techriiczne,

technologiczne, organizacyjne przedsi^biorstwa lub inne irtformacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktdiych przedsi^biorcapodjql niezh§dne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawiiia informacji stanowi^cych tajemnicf przedsifbiorstwa

w rdZumieniu przepisow o zwalczaiiiu nieuczciwej konkurencji, jezeli WykOnawca, nie pozniej niiz w termihie

sktadaiiia ofeft, zastrZegh ze nie mdg^ bye one udost^pniane oraz wvkazai. iz Zastrzezone informacje

stanowi^ tajentnic^ pfzedsifbiorstWa. Wykonawca nie riioze zastfzec informacji, o ktorych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SlWZ Wykonawca moze ziozyc tylko jedn^ ofert? na cale zamdwienie. Ofert? sklada si? w fOrmie

pisemnej pod lygofeto niewazno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na Zlozenie ofefty w postaci

elektronicznej.

. G. Tre^c zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta Zostanie odrzucona przez Zaniawiaj^cego

w przypadku zaistnienia co najniniej jednej z okoliczno^ci wymienionycli w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy Wspdlnie ubiegaj^cy si?

o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pZp Wykonawcy
tacy winni ustanowic peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego,

zamdwienia albo do reprezentowania W post?powaniu i zawarcia urnoWy w sprawie zamdwienia. Dokument

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

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczen:

1) forinularz ofefty - nalezy wypelnic i podpisad w miejscu do fego wyznaczonyni;

w ramce w pkt 1 formularza ofefty nalezy podac cen? ostatecznq ofefty za

fealizacj? calego zamdwienia, zgodnie z kalkulacj^ cenow^ wynikaj^c^

z pkt 1A formulafza ofeity;

2) fofmulafz opis przedmiotu

zamowienia

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tegd wyznaczouym (fofmulafz

zal^czyc do fofmulafza ofeity);

3) fOrmulafz wykaz dostaw nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego WyZnaczonym (fofmulafz

skladany wfaz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

4) wzdr infOfmacji, o ktdfej

mowa w art. 91 ust.3 a pzp

nalezy wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyZnaczonym (informacj?

zal^czyd do fonnularza oferty);

5) wzdr oswiadczenia, o ktdiym

mowa w aft. 25a Ust. 1 pkt 1

pzp

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyZnaczonym

(oswiadczenie zal^czyc do foffflulafza ofeity);

6) wzdf oswiadczenia - gfupa
kapitalOwa

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyZnaczonym oraz Zlozyd

w terminie 3 dni od zamiesZczenia na stronie intemetowej infOfmacji,

0 ktdrej mowa w aft. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.
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XL Mieisce oraz termin sktadaflia i otwarCia ofert

1. Ofert? nale^ ziozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:

Slqski Oddzial Wojewodzki Narodowego Fundusizu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 ̂fowice, pokoj nr 208A (11 piftro),
w terminie do dnia ...... do godziny 11.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktora zostala zlozona po terrniHie.
3. Wykonawca moze, przed uplywem tenninu do skladania ofert, zinienic lub wycofac of?rt?.
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniti .y.P:;.1?.*...2.017.... o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokPj nr 217A (II pi?tro).

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^fednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwOt? (brutto), jak^

zamierza przeziiacZyc na sfinansowaiiie zariiowienia (patrz pkt XII pkt 2 SIWZ).

6. Pbdczas OtwarCia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze mformacje

dotycz^ce ceny, fenfiiilu wykonania Zarnowienia, okresu gtvarancji i wamnkOw platno^Ci zaWaftych
w OfertaGh. Ponadto, ZafnaMaj^Cy poda infonnacje podlegaj^Ce ocenie w II i III kryteriuin oCeiiy ofCrt.

7. Niezwlocznie Do otwafciu ofert Zalnawiaj^cy zamieszcza na strotiie internetOwej (www.nfz-katowice.pl')

informacje dotycz^ce:

1) kwoty, j ak^ zaniierza przeziiacZyc na sfinansowanie zarnowienia;

2) finn oraz adresOw WykonaWcOw, ktorzy ziozyli oferty w terminie;

3) ceny, terrainu wykonania zarnowienia, okresu gwarancji i warunkow platno^Ci zawartych w ofertach.

Xn. Opis sposobu obliczenia ceny ofertv

1. Sposob obliczenia ceny oferty wskazuje pkt lA formularza oferty. Cena oferty podana w pkt I formularza

oferty stanowi calkowite wynagrodzenie przyshiguj^ce Wykonawcy z tytuhi realizacji caiego zamowienia.
Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty zwi^ane z realizacji zarnowienia, zgodnie ze wzorem umowy.

2. ZamawiaJicy zastrzega^ iz budzet Zamawiajicego na realizaej? zarnowienia w cz?sci dotyczicej dostaWy
i wdrozenia systemu SIEM Wynosi maksymalnie 350.000,00 zlotych brutto (w tym 23% podatek VAT).

Niniejsze Oznacza, iz zaoferoWana przez Wykonawe? cena w cz?sci odnoszicej si? do dostaWy

i wdrozenia systemu SEEM nie moze bye wyzsza od kwOty 350.000,00 zl brutto.

W sytuacji, gdy cena zaoferoWana przez WykonaWc? za dostaw? i wdrozenie systemu SIEM przekroCzy

ww. kwot? brutto, oferta WykonaWcy zostanie odrzucoUa zgodnie z art. 89 ust.l pkt 2 pzp jako oferta,

ktorej tresc nie odpowiada treici SI'WZ.

3. Wykonawca w pkt 1 oraz w pkt lA formularza oferty - w zalezno^ci od tego, czy obowiizek zapiaty podatku

VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiajicym - do cen (wartosci) netto dolicza, b^dz odpowiednio

nie dolicza, wartosc 23% podatku VAT.

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada Wraz z oferti

informacj?, o ktOrej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzdr zdlqczono do SIWZ).

Jezeli zlozono ofert?, ktorej wybOr prowadziiby do powstania u Zamawiajicego obowiizku podatkOwego

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

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarow i using, ktory mialby obowiizek rozliczyc zgodnie

z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostaC przez WykoUawc? podane z dokladno^cii

do dwOch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokriglac do pelnych

groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokrigla si? do

1 grosza.

5. Rozliczenia mi?dzy Zamawiajicym a WykonawCi b?di prowadzoUe w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

6. Zamawiajicy odrzuci ofert?, ktora b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
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Xnl. Opis krvtferiow wvbdfu ofert wr^z z podaniem wag tvch kfvteriow i sposgbu ocenv Pfert

O wyborze najkorzystniejszej ofefty decydowad b?d4 pfzedstawione ponizej kiyteria oceny ofett ofaz nastfpujqcy
sposob oceny ofert:

L Cena ̂  Waga 30%

najnizsza cena sposrod wszystkich ocenianych ofert

Ilosc punktdw = X lOOpkt x 30%

cena ocenianej ofefty

Patfz zastrZezenie poczvnione w nkt XTT pkt 2 SrVVZ.

W sytuacji, gdy cCna zaoferowana przez Wykonawc? za dostaW? 1 wdfOzenie sysfetnu SIEM pfzekfoczy
kwot^ 350.000,00 zl brutto, oferta WykOnaWcy zostanie bdrzucona zgodnie z art. 89 ust.l pkt 2 pzp jako
oferfa, ktdrej tresc nie odpowiada tresci SlWZ.

n. Ilosc dziennie zbieranvch danYch niczba liceiicii na GB/dzieflV-- waga 35%

15-N+B

IlPic punktbw = X lOOpkt x 35%

15

Nnajw^Zsza zadfefowana liczba licencji na GB/dzieP
B - licZba licencji Ha GB/dzien zaoferowana w ofercie badanej

/Przez skrdt GB nalezy rozuMiec Gigabajty/.

Liczba licencji na GB/dzien:

Wykonawca winien zaoferowac Iiczb§ licencji nie mniejsz^ niz 15 i ni'e wi^kSz^ niz 30. LiCzb? licencji Wykbnawca
ppdaje w formularzu oferty.

Zaoferowanie liczby licencji ponizej 15 spowoduje odrzuceUie Ofefty w oparciu o art. 89 ust.l pkt 2 pZp.
Zaofefowanie liczby licencji powyzej 30, spowoduje, iz WykonawCa zobOWi^ZaHy bodzie dostafczyc licencje
w liczbie podanej w ofCrcie, Hatomiast na potrzeby obliczenia punktacji w kryterium II Zostanie przyj^ta liCZba 30
licencji. Zasada wyrazona w zdaniu powyzej znajdzie zastosowanie roWniez w pfZypadku zaoferowania przez
Wykonawco nielimitOwanej liczby liCeHcji.
Niewskazanie Oferowanej liczby liceHCji poprzez wybdr opcji A albo opcji B w pkt 6 forhiUlarza ofCrty b^dz
wskazanie jej w sposob niejednoznaczny, nieczytelny, sprZeczny, spowoduje OdrzuceUie ofefty w oparCiu o art. 89
uStl pkt2pzp.

nLLiczba moHltornwanvch urzadzen niczba licencji na ilrzadzeniay— Waga 35%.

lOO-N+B

IldSc punktdw = — X lOOpkt x 35%

100

N'- najwyzsza zaoferowana licZba licencji na Ufz^dzenia
, B ̂  liczba licencji na urz^dzenia zaoferowana w ofercie badanej

Liczba licencji na urz^dZenia:

Wykonawca winien zaoferowac liczby licencji nie mniejsZ^ niz lOO i nie wioksZ^ niz 200. LicZbp licencji
Wykonawca podaje w formularzu oferty.

Zaoferowanie liczby licencji ponizej 100 spowoduje odrZucenie oferty w oparciu 0 aft. 89 USt.l pkt 2 pzp.
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Zaoferowatlie liczby licencji powyzej 200, spoWoduje, iz Wykonawca zoboWi^atiy b§dzie dosfarczyc liCencje
w liczbie podanej w ofercie, natoniiast na potrzeby obliczePia punktacji w kfyterium III zostanie przyj^ta liczba 200
licencji. Zasada wyrazoiia w zdaniu powyzej znajdzie zastosowanie rdwhiez w przypadku zaoferowania pfzez

Wykortawc? nielimitowanej liczby licencji.

Niewskazanie oferowanej liczby licencji poprzez ivybor opcji A albo opcji B w pkt 7 fomiularza oferty b^dz

wskazanie jej w sposdb niejednoznaczny, nieczytelny, sprzeczny, spowoduje odrzucenie oferty w opafciil o aft. 89

ust.1 pkt 2 pzp.

» Podpoj^ciem „mdnitorowane urzqdzenia", „licencje na urzqdZenia" uzytym w SIWZ na potrzeby III kiytefium

oceny ofert, a takie w formularzu opis przedmiotu zamomenia, naleiy roziintiec rdwniez monitOrbPdne aplikacje

oraz inne systemy.

»Jezeli z formularza ofefty bfdzie wynikalo, iz Wykonawca oferuje nielimitoWane licencje na ufz^dzeUia,

oferta Wykonawcy w kryterium in otrzyma maksymaln^ liczby punktdW.

»JezeIi z formularza oferty bfdzie Wynikalo, iz Wykonawca oferuje nielimitoWane liceUcje na GB/dzien,

oferta Wykonawcy w kryterium H otrzyma maksymaln^ liczbf puuktow.

»Punktacja bfdzie przyznawana zgodnie Z opisanymi wyzej Zasadami, W tyfU Wzorami matematycziiiyin.

»Przy oblicZaniu punktdw zostanie uwzgl?dniona zasada wyfazona w pkt XII pkt 4 SIWZ.

XlV. Informacie o formalnoiciach. iakie poWiuUv zostac doueluione do WvbOfze oferty w celu zawarcia

umowv W spfawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy niepodlegaj^cemu wyklUczeniti, ktorego oferta jest Wazna, liie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreSloUym w ustawie Pfawo zamowien publicZnyCh, spelnia

wymagatiia Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uZnana zostala za najkdrzystniejsz^ na podstawie ktyterium
oceny ofert okre^lonego W SlWZ. Zamawiaj^cy informuje o wybofze ofefty zgodnie z aft. 92 pZp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamowienia ptiblicznego z wybfanym Wykouawcq, z zastfZezeniem

art. 183 pzp, w termiaie okreslonym w aft. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Form^ przeslania zawiadoniienia o wyborze oferty najkorzystniejszej OkreMa pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzglqdnieniu przepisow prZejMowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zntianie ustawy - Prawo zdntdwieit

publicznych oraZniektorych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zamawiaj^Cy moze zawrzec umow? przed uplywem terminow, o ktorychmowa w art. 94 ust.I pzp, jezeli:

a) w przypadku trybu prZetafgu nieograniczonego Zlozono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamowienia o wartOsci nmiejsZej niz kwoty bkfeslbn'e w pfZfepiSach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn4l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci

Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba ogibsila wyrdk
Itib postanowienie kbncz^ce post?powanie odwolawcze.

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

oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadHiony wniosek Wykonawcy moze wyrazid zgod? na

podpisanie umowy drog4 kOfeSpondencyjU^, Ze wskazaniem na konkfem^ dat? zawarcia umowy. Najpozuiej

w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest wniesd zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktOrego oferta zostala wybrana ucbyla si? od Zawarcia umowy w Sprawie zamowienia

publicznego, Zamawiaj^cy moze wybfac ofert? najkorZystniejsz^ spoSrOd poZOStalych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodz^ pfzeslanki uniewaznienia pOst?powania,

o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
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XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktdregd oferta zostanie wybrafla, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania xunowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysokosc zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie ntoze zostac wiliesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub" por^czeniach spoldzielczej kasy oszczfdnosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowi4zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni^znyrn;

c) gwaraticjach bankoyych,

d) gwarancjach ubezpieczefiiowycb,
e) pof?czeniach udzielanych przez podrnioty, o ktdfych mowa w art. fib ust.5 pkt 2 ustawy z dhia 09.11.2000 r.

o utworzeniu Polskiej Ageiicji Rozwoju Przedsi^biorczosci.

3. Zabezipieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca pfzelewem na rachunek bankowy wskazany
ponizej, z odpowieduim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zatnawiaj^cego
najpfizniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca Obowi^zany

jest ztozyc stosowny dokumCnt w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokfij
nr 410, najpozniej w dniu Wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany fortny zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktfirych mOwa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana fortny zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem

ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obOwi^zany jest poinformOwac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

fi. Zabezpieczenie nalezytego wykonania mnowy wniesione w formie dokumentu nie moze wafunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajqcemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegfilHych cz?^ci zabezpieczenia, Zatnawiaj^cy
nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z rosziczeniem z tyfulu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli zdafzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wamosci zabezpieczenia
(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wazhosci dokumentu).

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

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy Zwrotu zabezpieczenia (odpOwiednio 70% i 30%), okre^la
wzor lunowy oraz art. 151 Ust.l pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowy - wzfir umowv

1. Istotne dla strOn postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokOsd kar
umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do
SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowiqzania Wykonawcy zwi^Zane Z realizacji zamowienia.

2. Wykonawcy Wyst?puj4cy wspolnie (art. 23 pzp) ponoszi solidartii odpowiedzialnose za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nalezj4ego wykonania umowy.
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XVn. Pouczenie o srodkach ochroiiv pfawnei pfzvsluguiacVch Wvkonawcv w toku postepdwania o udzieleriie

zamowienia

1. Srodki ochrofly prawnej przysfaguj^ na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki oGhrony prawnej przyslugujq Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu pOdmiotowij jeZeli

ma lub rnial interes iv uzyskaniu danego zalnowienia oraz pdniosl Mb moze pOniesc szkod? w wyniku
naruszenia przeZ zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o Zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysMguj^ rowniez Organizacjom wpisanym na list?,
o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolaiiie przysMguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustaviy czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej
w post?powaniu 0 udzielenie zamowienia Mb zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartosd zamowienia jest mniejsza niz kwoty okre^Ione w przepisach vvydanych na pOdstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przysMguje wyl^cznie wobec czynnosci:
1) vvyboru tfybu negocjacji bez ogioszenia, zamdwienia z woMej r?ki Mb zapytania o ceil?;
2) okreslenia warunkow udziaM w post?powaniu;

3) wykMczenia odwoMj^Cego z post?powania o udzielenie zamowienia;
4) odrzucenia oferty OdwoMj^cego;
5) opisu przedmiotu zaihowienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywac czyrmosc Mb zaniecharlie czyrmosci zamawiaj^cego, ktorej zarzuca si?
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okreslac z^danie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

6. Odwolanie wliosi si? do Prezesa Krajbwej Izby Odwolawczej W formie pisemnej w postaci papierdwej albd
w postaci elektromcznej, dpatrzone odpOwiednio wlasnor?czriyrn podpisem albo kwalifikowaiiym podpisem
elektroniciMym.

7. OdwoMj^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cerflu przed uplywefn teniiinu do wniesienia odWOlania w taki
spOsdb, aby mdgl on zapoznac si? z jego tresci^ przed uplywem tego termMu.

8. Wykonawca Mb uczestnik konkursu moze w teiminie przewidzianym do wniesienia odwolania pomfOnnowac
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego Mb zaniechaniu CzynnoSci,
do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysMguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej mformacji Zamawiaj^cy powtarza czyrmosc albo
dokonuje czynnosci zaniechanej, mformuj^c o tym wykonawcdw w sposob przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysMguje odwolanie, z zastrzezeiiiem art.
180 ust. 2 pzp.

9. Termmy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej strOnom oraz Uczestnikom post?powania odwolawczego

pr^sMguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 dstopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywiMego o apelacji, jezeli przepisy
nmiejszego rozdziaM nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo Miejsca zalnieszkania zamawiajqcego.
Skarg? wnosi si? za posrednictwem PreZesa Izby w terminie 7 dni od dnia dOr?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jedrroczeMie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie 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.

12. Prezes Izby prZekazuje skarg? Wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciWemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia Wydania orzeczenia skarg? moze wnie^c takze Prezes
Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do tocz^cego si? post?poWaflia. Do

19
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czynno^ci podejmowanych pfzez Prezesa Urzfdu stdsuje si? odpowiednio przepisy b prokuratbfz? UstawV
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powama cywilnego o prokuratorze.

13. Szczegolowe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej feguluj^ przepisy ustawy Prawb zambwien

publicznych.

UWAGA! W przypadku otr^mania nihiejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychiniast zglosic Zamawiaj^ceiniu.
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OPERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fiima:

Adres:

forttiulatZ bferty

Narodo^ Fundusz Zdtonda
Sl^ski OddziaJ Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40^844 KatoXvice

Numer ̂RS: /jeieli dotyczy/

CEIDG: i.........../jezeli dotycZy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: Qezeli jest), telefon: ... fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajqcy b^dizie mogt zwtocic Wadiurn (dotyczy

wadium wiiiesionego wpieniqdzu) ;

W naWi^zariiu do ogloszenia o przetargu nieograiiicZonyrn maj^cyin za przedmiot dostaWp i Wdtozenie

OprogtartiOWeChia dO archiwizacji i kotelacji zdarzeh (ang. nazwa „Security Information and Event

Management - SIEM") Otaz swiadcZ&nie asysty technicznej,

1. oferajemy wykonanie dla SlasMego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego Zarnowienia zgodflie

Ze Specyfikacja Istotnych WarunkoW Zarnowienia, za cen^ oferty:

zlnetto, zibrutto

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

/Wartosc z Tabeli I, kolumua E + wartosc z Tabeli II, kolumna G = cena oferty/

UWAGA! WykonaWca nie dolicza do cen/wartosci netto podanych w pkt 1 i pkt lA fodmularza oferty

podatku od toWarow i uslug (VAT), jezeli obowi^zek podatkowy spoczywa na Zamawiaj^cym - pattz

pkt XII pkt 3 SI\VZ oraz wzor informacji. o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp. W faMei sytaaCii Ceng

Oferowan^ ptzez Wykonawcy.b^dzie cena wskazana iako netto. czyli bezpodatku od tOWardWi tigtug.
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lA.

Tabela I

A B C D E

Przedmiot kalkiilacji
Wartosc netto w zt Obowiqzek

podatkowy spocZywa iia
Wykonawcy/

Zamawiaj^cym*

Wartosc 23yo podatku
VAT (oblicZona od

wartosci netto

z kolumny B) w zt

Wartosc brutto

(B + D) w zl

Dostawa i wdrozenie

systemu SIEM

* w kolumtiie C Tabeli I nalezy wskazac, na kim spocZywa obowi^Zek podatkowy, stosovi^e do daliych
zawartych w itifotmacji, o ktdroj itiowa w art. 91 ust.3a pzp

UWAGA!

W sytuacji, gdy ceiia zaoferowana ptZez Wykonawc^ za dostawi^ i wdrozetiie systerfiu SIEM przekrocZy
350.000,00 brutto, oferta Wykonawcy zostahie odrzucona zgodftie Z art. 89 ust.l pkt 2 pzp jako oferta,
die odpowiada tresci SIWZ - pattz pkt XII pkt 2 SIWZ.

tresc

Tabela II

A B C D E F G

Przedmiot kalkulacji
Cena netto

w zl za 1

miesi%c
swiadczenia

asysty

technicznej

Liczba

miesi?cy
swiadczenia

asysty

technicznej

Wartosc netto

w zt za 36

miesi?cy
swiadczenia

asysty

technicznej
(BxC)

Obowiqzek
podatkowy
spocZywa na

Wykonawcy/
Zamawiaj^cym*

Wartosc 23%

podatku Vat
w zt (obliczona
od wartosci netto

z kolumny E)

Wartosc brutto

w zt za 36 miesi?cy
swiadczenia asysty

technicznej
(E X G)

Swiadczenie asysty
technicznej dla
systemu SIEM**

36

* w koluitinie E Tabeli II nalezy wskaZac, na kim spocZywa obowiqzek podatkowy, stosOwrde do dahych
zawartych winformacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

** cena za asyst^ technicznq zawiera rowniez koszt 40 osobOgodzih prac kohsultacyjno-serwisowych do
wykorzystania wokresie 12 miesiigcy liczqc oddnia podpisartia protokotu wdrozerda.

Wykonawca oswiadcZa, iz cena ofetty nie narusza przepisow ustawy z dnia 22.07.2016 r. d zmianie usta^^

o fiiinitnalnym •«^nagtddzeniu za prac? oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

2. Oswiadczalriy, iz zobdwi^zujemy si? zrealizdwac przedrxliot Zattio^vienia z zachowanieni nast?puj^cych

terminow:

a) dostawa i wdrozenie systemu SIEM: w terminie do diiia 18.01.2018 r.;

b) swiadczenie asysty technicznej dia systemu SIEM: w okresie 36 miesi?cy licz^c od dnia podpisania prdtokolu

wdrozenia, przy czym do 40 osobogodzin prac konsultacyjno-serwisowych przeznaczono do ̂ty^korzystania

w okresie 12 naiesi?cy licz^c od dnia podpisania protokoiu wdrozenia.
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3. Oswiaddzamy, ze oferujemy 36-miesieczn^ gwarancji^ ofaz 36-miesi^czn^ tfkojiiii^ Za wady
ptzedmiotu Zam6\Wenia na warunkach okreslonych w SIWZ, w tytti we wZorze umowy. Gwarancja
udzielona na wdrozone oprogramowanie (system) bgdzie gwarancja producenta oprogramowania (systemu).

4. Os'^adcZamy, ze akceptujemy wamilki ptathosci okteslone we wzorze umowy.

5. Oswiadczanay, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofettq, przez oktes 30 dhi. Bieg tetminu zwi^Zania
ofert^ roZpOGzyna si? wraz Z upiywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, iz w ramach systemu SIEM oferujemy:*

A) sztuk licencji na GB/dZien;

B) nielimitowan^ liczb? licencji na GB/dzien.

*wskazac opcj^ A albo opcjp B
UWAGA!

W przypadku wybora opcji A Wykonawca winien zaofer&wad liczb? licencji nie mniejsiq nii 15 i rtie
wi^kszq nit 30. PatrzpktXIII SIWZ ̂kryttdum II.

7. Oswiadczamy, iz w ramach systemu STEM oferujemy:*

A) sZtuk licencji na urZi^dzenia;

B) nielimitowanq. liczb? licencji na urz^dzenia.

*wskazac opcjp A albo opcjp B
UWAGA!

W przypadku lyyboru opcji A Wykonawca winien zaoferOWac liczb^ licencji nie ntniejszq nit 100 i nie

wi^kszq nit 200. Patrzpkt XIII SIWZ - krytedum III.

8. Oswdadczamy, ze ZapoznaHsmy si? Ze SIWZ i rde wfiosimy do niej zastrzezeh oraz, ze zdobyHsmy

informacje niezb?dne do przygotoWania i zlozenia niniejszej oferty.

9. Oswiadczamy, ze zalq,cZony do Specyfikacji Istomych Warunkow Zamowienia Wz6r umO'wy, zostal przez

nas zaakceptowany i Zobowi^Zujemy si? w przypadku wybofu naszej oferty do zawarcia uffio^ na

warunkach okreslonych we wzorze umotty, w miejscu i terminie Wyznaczonym przeZ ZaffiaMdaj^cego.

10. Oswiadczamy, ze zobo'^^zujemy si? w przypadku wyboru nasZej oferty do wykonania zamdwienia zgodnie
z wymogarni Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zujacymi przepisami prawa.



Nr zamowienia: 29/pn/2017 formulatZ oferty

11. Oswiadczafliiy, ze zamietzaiiiy powierzyc nast^puj^cemu pod^wykonawcy wykoiiafiie nast^puj^eej cZ^sci
zaitidwienia*:

Lp. Czesc zamowienia firma podwykonawcy

* Wypetnic w prZypadku Zanliafu wykonywania Zamowienia Z udZialem podwykonawcy/6w wskazuj^c czfsc
zamowienia, ktoiych Wykonanie Wykonawca ZamietZa powierzyc podwykonawcy 6raz fitm^
podwykonawcy/6w.

12. Oswiadczamy, ze przy wykofiywaniu zarnoWietiia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej - posiadania wymaganego
doswiadczenia.

** hiepotrzebne skreslic. Wprzypiadku polegania tia zdolnctsci zawodowej (doswiadczeiiiu) intiegopodimidtu/dw
Wykonawca udowodixi, iz teaUZujqc zantidwiCttie b'^dzie dysporiowat niczb^dtiymi zasobaixii tego podinidtu/6w,
w szcZegdJnosci pizedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotii/ow do Oddarda tnti do dyspozycji nieZb'^diiych
zasobowna potr^eby tealizacji zamowienia.

13. Zobowi^Zujemy si^ w przypadku wybo£u nasZej oferty do wniesienia Zabezpieczefiia nalezjrtego wykonania

umowy w wysokosci odpoWiadaj^cej 10% ceny oferty. ZabezpiecZerde wniesiemy najpoz'niej w dniu

wyZnaczonytn jako dzien zawarcia umowy.

14. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezefituj^cy^ch WykoiiiaWc? w niniejszym post^powaniu
(w tym podpisuj^cych oferty/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wyrdka z liast^puj^cego
dokumcntu*:

1) KRS

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zai^,czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przeZ Osoby odpoWiednio
umocowane.

♦zazttaczyc podpunkty dbtycz^ce Wykbnawcy

Osoba/bsbby upowaznione (upeteombcnione) db reprezentacji Wykbnawcy w niniejszym
pbst^powaniu:

/imi^ i nazwiskb/ /podstawa upowaznienia do reprezentbwania Wykbnawcy/
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15. Oswiadczamy, iz iialezyiriy/me nalezymy** do gMpy liialych lub sredtiich przedsiybiorstw.

** niepotrzebne skreslic

Deftnigi malego ord;i mdniegopf^dsiihiotiy v^iviera mtaiva ̂  dnia 02.07.2004 r. o smobod^e dijaialnosdgospodarcspj (D^U.2015.584
j.t. le zm.):
»Zgodnie ̂  art. 105 (yt. Usiaity, f(a malego pri^dsi^bion^ uwal(a sii prspdsi^hiarci, ktoty w co najmniejjednjm ̂  difioch ostatnich Idt obfotduych':
1) dptfudnial srednioroceyiie mniej ni\ 50 pracownikow orae^
2) osiqgmil roce;ny obrot netto ̂ e spmpdaiy towaroiv, nyroboiv i uslug orad^ operagi ftnansowych niepri^ekrac^ajciy roivrtowdrtosci w ̂lotych TO
milionow euro, lub sumy aktywoiv jego bilansu por^de^nego na kaniec jednego ̂  tych lat nie pr^kroc^ly fomnowartosd w e^dtych 10 milionotv
euro.

»Zgodnie \ art. 106 yt. ustduy, ̂  sredniego prt^dsi^biorci uivaiea si^ pf^edsi^bidrc^, ktoty w co najmniej jednym ̂  dwoch ostatnich Idt
obrotonych:
1) t(atfudnial sredniofOcspie mniej nii^ 250praconmikdw oras^
2) osicfgncil roCepy obrot netto pnpda^ tdwarow, wyrobon) i uslug orae^ operdgi ftnansouych nieprspkractpjciy foidnowaftosd id s(ioych 50
milidnoiv euro, lub sUmy aktywdiv jego bilansu potlptdipnego na koniecjednego ̂  tych Idt niepr^ekfociyly rvnindwartosd iv f(loych 43 milidttow
euro.

16. Zat^czliikami do nittiejsZego formulatza ofOtty hast^puj^ce wypeteionfe forinularze/

oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktOrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

2) oswiadczenie, o ktdryfh mOwa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

3) forrniiiarz opis prZedmiotu zamdwienia

4) zobotviqzariie innego podiiiiotu do oddania do dyspoZycji Wykonawcy riiezb?dnych zasobdw na potrZeby reaHzacji
zarndwierfia — jezeH dotycZy

5) peinomocnictwo osdb reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginai lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
— jezeH uprawnienie do reprezentacji nie wyrrika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

6) inne - jezeH dotyczy

Uwaiga!

1) Oswiadczenie o pTZynaleznosci albo braku piZynaleznosci do tej sanrej griipy kapitatdwej Wykbnawca skldda
IV terminie 3 dni od ipmiesdptpnia informagi, o ktofej moiva w art. 86 ust.5pip na stronie intemetdwej ivmv.nh-katowice.pl

2) forinulaiz wykaz dostaw wtaz Z dowodami skladany jest na weywanie Zamadtiajcicego, o ktorym moiva iv art. 26 ust.2 pp
(patri: SI]FZ)

Iini^ i nazwisko upelnomocnianego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przediriiotem zamowienia jest dostawa i wdrozenie oprogratnowania do archiwizacji i korelacji zdarzen (atig.

nazwa „Security Information and Event Management - STEM"), z\vanego takze „opro^amOwanieni" lub

„systfcmem" oraz swiadczenie asysty technicznej dla wW. systefflu, zgodnie z SIWZ, w tym z n'iniejszym

formularzem oraz wzorem umowy.

1. Przedmiot zamowienia obejmiije:

1.1. dostarczenie licencji oprogramOwania do archiwizacji i korelacji zdarzen - ahgielska nazwa: ,Security

information and Event Management - SIEM";

1.2. wdrozenie systemu na zasadach okreilonych w niniejszym formularzu oraz we Wzorze timOWy; w famach

wdrOzenia Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac nastfpuj^ce czynnosci:

a) opracowanie przez Wykonawc? w oparciu o zalozenia wynikaj|ce z niniejszego Opisu przedmiotu

zaffldwienia projektu wdrOzenia systeniu SIEM oraz przedstawienie go do zatwierdzenia Zantawiaj^cego;

zatwiefdzehie projektu wdrozenia winno nast^pic przez Zamawiaj^cego w terminie 2 dhi fbboczych

licz^c od dnia przedlbzenia przez Wykonawc? projektu wdrozenia do zatwierdzenia; zatwierdzenie

nast?puje w formie pisemnej adnotacji Zamawiaj^cego na projekcie wdrozenia;

b) instalacja i konfiguracja systemu SIEM zgodnie z zatwiefdzonym przez Zamawiaj^cego prpjektem

wdrozenia;

c) przeprowadzenie warsztatdw dla pfaCownikow Sl^skiego OW NFZ z zakresu administracji i Obshigi

systemu SIEM na wamnkach Opisanych w pkt 3;

d) aktualizacja projektu wdrozenia o zmiany wprowadzone w czasie wdrozenia oraz pfzedsfawienie calosci

w formie dokumentacji wdrozenia;

e) dostarczenie wszelkich licencji (kody licencyjne, ewentualne dokUmenty licencyjne, ewentualne nbshiki

CD lub DVD) b^dz innych dokumentow dotycz^cych wdrozonego systemu SlEM;

f) przeniesienie autorskich praw maj^tkowych do Avytworzonej dokumentacji wdrozenia; przeHiesienie praw

WiimO nast^pic w formie odr?bnego OsWiadczenia Wykonawcy ziozonegO na pismie najpozniej w dniu

podpisania protokohi wdrozenia. Przeniesienie autorskich praW maj^tkowych dotyczy w szczegolnosci

nast?pujgcych p61 eksploatacji: kopiowanie, powielahie, przetwarzanie, udost?pnianie, modyfikowanie,

wykorzystywanie w celach analiz i innych potrzeb Zamawiajgcego.

Miejscem wykonania dostawy i wdrozenia jest siedziba Sl^skiego OW NFZ w KatoWicach przy ul. Kbssutha 13,

z zastrzezeniem pkt 3.

1.3. swiadczenie asysty technicznej dla wW. systemu, w tym pfac konsultacyjno-serwisowych.

2. Szczegolowy opis wymagan dotyczqcych systemu SlEM:

2.1. System musi bye dostarczony w formie oprogramowahia do zainstalOwania na maszynie WiftUalnej

VrnWare (posiadanej przez Zamawiaj^cego). Dostarczone licencje na system SIEM nie mog^ ograniczac

liczby zainstalowanych i uzywanych kolektordw do zbierania dattych w celu osiggni^cia Wymaganej

vi^ydajnosci czy funkcjonalno^ci (np. kolektor dla DMZ).

2;2. System musi umozliwiad zbiefanie, agregacj? i analiz? z Wydajho^Cig min. 7000 zdarzeh na sek.

/Uwaga: Szacowana przez Zamawiajqcego wielkosc dziennie zbieranych danych to ok. 15GB. Szacowa'na przez

Zamawiajq liczba monitorowanych urzqdzen: ok. 100 szt./

Podpoj§ciem „tnonitorowane urzqdzehia" uzytym powyzej nalezy rozumiec rowniez monitoroWane aplikacje

oraz inne sydtemy.

Zamawiaj^cy dopuszcza jedynie licencjonowanie na poziomie wielko^ci dziennie zbieranych danych oraz liczby

monitorowanych inzgdzen. Wszystkie pozostaie parametry (hp.: wielkosc i liczba procesordw, ilosc panii?ci,

wielkosc zamontowanych dyskdw, czy sumaryczna wielko^d zbieranych danych, liczba adfflinistratoroW, czy

Uzytkownikow) oferowanego i dostarczonego systemu nie mog^ byd ograniczane poprzez licencjonowanie lub

licencja w tym zakresie winna byd nielimitowana.
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2.3. System musi bye Wyposazony w nast?puj^ce ftmkcjonalnosci:

• Zbieranie, zapisywanie i przechowywanie logbw i zdarzen przeZ okreslony czas (wymagany przez

obowi^zuj^ce regulacje prawne) min. dwa lata. System musi zapewnic ochron? integralno^ci tych

danych.

• Monitofowafiie flinkcjonowania systemow na podstawie zbieranych logdw (generowanie alertdw

poprzez e-mail).

• Weryfikacj? funkcjonowania zasad bezpieczenstwa i stosowaitych sfodkdw koiltrolnych.

• Wykiywaiiie awarii, problemoW i ificydentow w monitorowanych systemach.

• Definiowainie korelacji zbiefaiiych danych w celu wykrycia zlozonych zagrozen i eliminacji'

falsZj^ch alarmdw.

• ZabezpiecZenie zbieranych danych przed nieautoryzowanyni dost^pem i usuni^ciem cz^^ci lub calo^ci

danych poprzez zastosowanie odpowiedniego mechanizniu kontroli dost^pu.

•  Pobieranie logOw z wielu elementotv systemu informatycznego, poddanie ich korelacji i na tej

podstawie przedstawiac administratorom informacje na temat stann bezpieczehstwa i wykrylych

incydentOw.

® Definiowanie i generowanie raportow i dashboard-6w, szczegoiowo Opisanych w pkt. 2.8.

2.4. System SLEM musi miec mozliwo^d pobierania danych (logOw, zdarzen) z nast?pujgcych zrodeh

•  Systemy operacyjne: MS Windows Server 2008R2/2012/2012 R2/2016, Linux CentoOS, HP-liX 11.04

•  Silniki hazy danych: MS SQL, Oracle, Postgres, MySQL

•  Srodowiska do wirtualizacji: Vmware

• Aplikacje: MS Exchange, IlS, Stock (firmy SmartMedia), IT Manager (firmy Infonet Projekt)

• Ushigi: DHCP, ushiga katalogOwa Active Directory

• Urzgdzenia sieciowe: HP PrOcurve 5412zl, 8212zl, F5 BIG-IP, Checkpoint, Cisco 6807, 6509, ASA

5516-X, Aruba Instant 105

•  System dost^pu do intemetu - proxy, Cisco IronPort

2.5. System SIEM musi obshigiwac przynajmniej nast^puj^ce metody zbierania danych i z nast^pujgcych

zxodel:

• Windows EventLog

• Windows Management Instrumentation (WMI)

•  Pliki tekstowe

• Mechanizmy Wbudowane w silniki baZ danych (przynajmniej Grade, MS SQL), musi umozliwiaO

podlgczanie do hmych silnikow baz danych poprzez sterownik ODBC, JDBC

•  SystlogUDP, TCP

•  SNMP, SNMP Trap

• Dedykowanego agenta, ktOry:

-  musi umozliwiac zbieranie danych zaroWno z zainstalowanego systemu jak i innych

zewn^trznych systemow np.: w DMZ

-  musi wykorZystywac do komunikacji z Serwerem centralnym poprzez pol^cZenie szyfrowane

konfigurowany jest z centralnej konsoli zarz^dzaj^cej wspolhej dla wszystkich agentoW

• Zmiany w zawartosci plikow i kluczy rejeStrOw.

2.6. System SIEM musi ufflOzliwiac definiowanie dokladnych uprawmen admimstratorOw zarOwnO w Zakresie

monitorowanych systemow jak i dost^pnych operacji. System nie moze ograniczaO liczby administratOrOw

i uzytkownikow korzystajqcych z przetworzonych danych np.: raportOw, dashboardOw itp.

2.7. Logowanie do syStemu musi odbyWaO sip poprZez:

•  lokalue konto aplikacji
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•  konta uzytkowiiika z zintegrowanego systemu Active Directory.

2.8. System SIEM musi realizoWac funkcjbnalnosc wyszxikiwafiia i korelacji zdarzen;

•  Funkcja korelacji musi dzialac na podstawie dowolnych p6I i zraiermych zbieranych lOgow.

• Korelacja musi pozwalac na automatyciaie Uzupelnianie analizowanych danycli o infonnacje pozyskane

z zintegrowanych systemow np.: systemu ewidencji sprz^tu, uslugi AD.

• Wbudowane filtry wysZukiwania musza bye oparte o wyraZenia regulame umoZliwiaj^ce budowanie

zapytan dotycz^cych calego logu jak i pojedynczych pol.

2.9. Raportowanie:

2.9.1. System SIEM mUsi umozliwiac tworzenie raportow na podstawie wcze&iej zdeFmiowanych

szablOiiow.

2.9.2. Musi byd mozliwosc wygenerowania raportu przynajmniej w fonnatach: HTML, PDF, IPG, CSV.

2.9.3. W raportach musi bye mozliwosc aUtomatycZnego rozwi^zywania nazwy DNS dla pol z adrescm IP.

2.9.4. Dashboard musi umozliwiac wyswietlanie kilku raportdw i prezentowanie kilku wykresdw graficznych

jednoczesnie.

2.9.5. WykOnawca przygotuje, Zdefffliuje podczas wdrozenia nast^pujgce raporty:

a) Raporty zwi^zane z monitorOwaniem posiadanych kontrolerow AD:

• Godziny zalogowania i wylogowania UZytkownikow z zadanym okresie

• Generowanie listy zablokowanych kont wraz z data zablokowania

• Daty blokowania i odblokowywania konta uiytkownika w zadanym okresie

• Raport zmian w obiektach AD w zadanym okresie.

b) Raporty zwigzane z mohitorowaniem posiadanych serwerow Microsoft Exchange:

•  Parametry wydajnosciowe (obci^zenie CPU, zaj^to^c pami^ci RAM)

• Dost?pno^d poszczegdlnyCh ushig serwerow

• Procentowe wykorzystanie przydzielonej pojemnosci skrzynki pocZtowej oraz warto^c przydzialu,

generowanie alarmu po przekroczeniu limitu

• Aktywhoi^c uzytkownikow - liczba Wyslanych i odebranych maili w zadanym okresie).

c) Raporty zwigzane z serwerami koiitrolerow domeny AD:

• Zmian na obiektach i strukturze katalogu

•  Z dost^pnosci using AD i DNS - online i za dany okres czasu

• Logowanie i wylogowaiiie wybranych uzytkownikow w zadanym Okresie czasu.

d) Raporty zwigzane z monitOrowaniem posiadanych prZelgcznikow siecioWych i routerOW:

• Logowanie i wylogOwanie administratorow

• Zmiany w konfiguracji

•  Parametry wydajhoiciowe (ob'Ci^zenie procesora, wykorzystanie pami^ci RAM, wykorzyStaiiie

zasobOw dyskowych, interfejsOw sieCiowyCh).

e) Raporty ZWi^zane z monitorowanie systemOW operacyjnych MicrosOftyLinux/HP-UX:

•  Parametry wydajnosciowe (obci^zenie procesora, wykorzystanie pattiifci RAM, wykorzystanie

zasobow dyskowych, interfejsOw siecioWych) - online i za Zadany okres czasu

• Logowanie i wylogowanie uzytkowhikow w zadanym okresie czasu

• Zdarzen o statusie krytycznym w zadanym okresie czasu.

f) Raporty zwi^zane z monitOrowaniem posiadanych przel^cznikow i routerOw sieCiOwych:

• Logowanie i Wylogowanie uzytkownikOw w zadanym okresie czasu.

g) Raporty zwi^zane z monitorowaniem posiadanych mzgdzen i oprogramowania zabezpieCzajgcego firewall

firmy Checkpoint:

• Logowanie i wylogowanie administratorOw
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• Zmiany konfiguracji

• Parametiy wydajnosciowe (obci^zefiie procesora, -wykorzystame pami?ci RAM, wykofzystanie

zasobow dyskowych, interfejsow sieciowych).

h) Raporty zwi^zaiie z monitbroNVanierti posiadanych urz^dzen i oprbgrambwania zabezpiecZaj^cego fifiiiy

F5:

• Logowanie i wylogowanie administratordw

• Zmiany konfiguraGji

• Parametry wydajnoscioWe (bbci^zenie procesora, vvykOrzystanie pami^ci RAM, wykorzystanie

zasobow dyskowych, interfejsow sieciowych).

i) Raporty zwiqzane z mOrdtorowaniem posiadanego oprogramowania wirtualizacyjnego VmWare:

• Parametry wydajnosciowe maszyn fizycznych (obci^zenie procesora, wykorzystanie pami?ci RAM,

wykorzystanie zasobOW dyskowych, interfejsOw sieciowych)

• Logowanie i Wylogowanie administratorOw

• Zmiany konfiguracji.

j) Raporty zwiqzane z monitOrowaniem posiadanych systemOW baz danych Oracle:

• Logowanie i wylogowanie administratorOw (wybranych u2y1:k0Wnik6w)

• Operacje wykonane przez administratorOw (wybranych uzytkOwnikOw)

• ZdarZenia rejestrowane W aleftlogm.

k) Raporty zwi^zane z moiiitorowaniem posiadanych systemOw aplikacyjnych firmy KamSoft S.A.:

• Zdarzenia rejestrowane w eventlog-u

• Dost?pnosO wybranych using - online i za wybrany okres.

I) Raporty zwi^zane z monitorowaniem posiadanych systemOw portalowych (MS IIS):

• Logowanie i Wylogowanie administratorOw (Wybranych uzytkownikOW)

• DOst^pnoic Wybranyeh ushig - online i za wybrany oio-es.

3. Warunki przeprowadzenia wafsztatow:

W ramach wdrozenia WykonaWca winien przeprowadzic warsztaty z zakresu administracji i obshigi dla

pracownikOw Sl^skiego OW NFZ. Warsztaty zostan^ przeprowadzone w dwOch zakresach:

3.1. 3-dniowe warsztaty dla 3 (trzech) administratorOw b^d^ obejmowaly:

•  omOwienie architektury, instalacji i konfiginacji systemu SIEM;

•  omOwienie integracji z systemami zewn?trznymi np. AD;

•  instalacj? i konfiguracj? agentOw;

•  przedstawienie procesu pobierania i zbierania danyCh z rOznych zrOdel;

•  omOwienie mozliwosci analizy, grupowania, korelacji danych i progrtozOwania;

•  tworzenie dashboardOw i raportOw;

•  wykorzystanie systemu do badania anomalii.

3.2. 2-dniowe warsztaty dla 6 (szesciu) operatorOw odb^d^ si? W dWOch gnipach po 3 osoby kazda i b?d^

obejmowaly:

•  przedstawienie procesu pobierania i zbierania danych z rOZnych zrOdel;

•  omOwienie moZliwosci analizy, grupowania, korelacji danych i prognozowania;

•  tworzenie dashboardOw i raportOw;

•  Wykorzystanie systemu do badania anomalii.

Warsztaty winny obejmowac zarOwno zaj?cia teoretyczne, jak i praktyczne.

Warsztaty witmy zostac przeprowadzone przed zakonczeniem WdroZenia.
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Warsztaty zostan^ pfzeprowadzone w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 lub

w miejscu wskazahym przez Wykonawfcf. Wszelkie kosztv zwi^zane z przeprowadzeniem wafsztatdw, W tym

takze koszty ewentualiiego transpoitu do miejsca warsztatdw, materialdw etc., ponosi Wykonawca.

4. Warunki swiadczenia asysty technicznej:

Definicie:

•  godzina robocza - przez godzin? robocz^ nalezy rozimiiec 60 minut przypa;daj4ce \v oknie czasbwym

definiowanym jako od godz.8.00 do godz. 16.00 w dni robocze, tj. w dni od poHiedzialku do pi^tku, za

wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych bd pracy.

•  blqd krytyczny - bl^d powoduj^cy niedzialanie lub niCprawidiowe (wadliwe) dzialaHie systefuu SIEM, ktdre

powoduj^ ponad 2-godziime przerwy w funkcjonowaniu systemu lub calkowicie uniemdzliwiaj^ jego

funkcjonowanie;

•  inny blq'd - bl^d nie b^d^cy blfdem krytycznym.

Asvsta techniczMa wmna bvC ̂vyiadGzona na nasteDtiiacvch zasadach:

a) okres swiadczenia asysty: w okresie 36 miesi^cy licz^c od dnia podpisaniaprotokolu wdfozenia;

b) miejsce swiadczenia asysty: w niiejscu wdrozenia z fflozliwosci^ Uzyskania dost^pu zdalnego na pstrzeby

realizacji asysty;

c) okno czasowe dokonywania zgloszen (dost?pnosc zgioszen):

od godz.8.00 do godz. 16.00 w dni robocze, tj. w dni od poniedzialku do pi^tku, za wyjqtkiem

przypadaj^cych na nie dni ustawoWo wolnych od pracy.

d) obshiga Zgloszen: wjfzykupolskim;

e) czas naprawy bl^du krytycznego: w ci^gu 16 godzin roboczych od rnomentu zgloszenia;

Q  czas naprawy iimego bl^du: w ci^gu 48 godZin roboczych od momenta zgloszenia;

g) jezeli naprawa b?dzie uzalezniona od wydania aktualizacji systemti SIEM przez producefita systemu

(aktualizacja rozumiana jako wszelkie poprawki, nowe wersje, zmiaUy lUb modyfikacje etc.), Zamatviaj^cy

na wiiibsek Wykdnawcy zlozony za posrednictwem poczty e-mail dbpuszcza zastoSdWaliie fozwi^zania

tymczasowego (workaround) do czasu wydania ww. aktualizacji; w takim przypadku Wykonawca

i Zamawiaj^cy uzgodni^ inny termin naprawy niz okreSlony odpowiediiio pod lit.e lub lit.f;

h) dost^p Zamawiaj^cego do wszelkich aktualizacji wdfozonego systemu SIEM (tj. wszelkich poprawek,

nowych wersji, zmian, modyfikacji etc.), w tym prawo do ich pobrania be^osredhio ze strony producerita

b^dz w itmy sposob udost^pniony przez Wykonawc?, zainstalo\vania, korzystania z nich oraz kopiowania

na wlasHy uzytek Zamawiaj^cego, bez naruszania praw innych osOb lub podmiotow;

i) dost?p wyznaczonych osob Zamawiaj^cego do baz wiedzy prOduceUta Opfogramowania.

j) prace kOnsuItacvino-serwisowe:

Wykonawca zobowi^zuje si? do Swiadczenia w ramach asysty technicznej dla systemu SBEM prac

konsultacyjno-serwisowych w liczbie nieprzekraczaj^cej Iqcznie 40 osobogodzin ̂  do wykofzystania przez

Zamawiaj^cego w okresie 12 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokolu wdrozenia.

Zlecenie prac konsultacyjno-serwisowych stanowi uprawnienie Zamawiaj^cego.

Prace mog^ obejmowac w szczegolnosci:

•  konsultacje dotycz^ce zmian koiifiguracji;

•  instalacja aktualizacji;

•  prace zwi^zane z prowadzeniem mi^acji i aktualizacji;

•  prace zwi^zane z tworzeniem nowych raportow, aUaliz etc.
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Wykorzystanie prac konsultacyjno-serwisowych bfdzie si? odbywac z zastosowaniem nast?puj§cej pr'oGedUry:

1. Zaifiawiaj^cy zglasza Wykonawcy w ramach okna czasowego potrzeb? wykonania prac konsaltacyjPo-

serwisowych wskazuj^c proponowany zakres przedmiotowy prac.

2. Wykonawca niezwiocznie po otrzymaniu zgloszenia dokonuje analizy zgloszeiiia, okresla mozliwy

termin wykoiiatda prac konsultacyjno-serwisowych oraz uzgadnia z Zamawiaj^cym liczb? osobbgodzin

niezb?dnych do wykOnania prac (uzgodnienie nast?puje mailowO).

3. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiaj^cego Wykonawca przyst?puje do realizacji zgloszenia (akceptacja

nast?puje mailowo).

4. Potwierdzeniem wykonania prac b?dzie ptotokdl prac konsultacyjno-serwisowych zawieraj^cy

w szczegdhio^ci skrdcony opis wykonanych prac Oraz WskazUjqcy liczb? wykonanych osobogodzin.

Przez 1 osobogodziu? rozumie Si? 60 ttlinut pracy 1 osoby.

» Miejseem realizacji asysty technicznej jeSt siedziba Sl^skiego OW NFZ przy ul. KossUtha 13 w Ratowicach,

za wyj^tkiem sytuacji niewymagaj^cych fizycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w wW. raiejscu.

»Wszelkie zgloszenia w ramach asysty technicznej mog^ bye skutecznie przekazane przez ZamaWiajgcego za

posrednictWem poczty elektronicznej na adres e-mail i/lub telefonu i/lub dedykowanej strony wwW /w dfiiu

zaWdrcia umOwy Wykonawca wskaze kOnkretny sposob kontaktu/. Fakt otTzymania zgloszenia Wykonawca

zobowi^zuje si? kazdorazowo niezwiocznie potwierdzic Zamawiaj^cemu na adres e-mail b^dz w inny czytehiy

sposdb.

5. Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?:

a) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamowienia pochodzi
z legalnego zrodla, jest zgodny z obowi^zuj^cymi przepisami praWa i noimami oraz w pelni

wartosciowy; b?dzie obj?ty gwarancj^ na warunkach opisanych w SIWZ, zaWart^ w cenie.

b) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz posiadamy prawo do sprzedazy i wdrozenia dOstaTCZOnego

oprogramowania (systemu) oraz posiadamy wszeUde niezb?dne uprawnieuia do swiadczenia asysty

technicznej obj?tej przedmiotem zamowienia, nie naruszaj^c praw innych osob lub podmiotow, W tym

praw aUtorskich, prawa wlasnosci, praw do znakow towarowych, patentow, ddbr osobistych oraz, ze

Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowit^ odpowiedzialno^C prawn^ i finansow^. Zamawiajgcemu
przysluguje prawo do u^kowania w srodowisku Zamawiajgcego oprogramowania (systemu)
dostarczonego i wdrozbttego w ramach przedmiotu zamowienia (Wraz z wszelkimi aktualizacjami tj.
wszelkimi poprawkami, nowymi Wersjami, zmianami, modyfikacjami etc.) w sposob i w zakresie
niezb?dnym do korzystania z wymaganych funkcjonalnosCi, za wiedz^ i zgod§ produCenta

oprogramowania (systemu), bez naruszania praw iimyCh osob lub podmiotow.

c) Oswiadczamy i zoboWi4zujemy si?, iz w ramach asysty technicznej zapewniamy Zamawiaj^cemU

dost?p do wszelkich aktualizacji wdrozonego systemu SIEM (tj. wszelkich poprawek, noWych wersji,
zmian, modyfikacji etc.), w tym prawo do ich pobrania bezpoSrednio ze strony produceuta badz W iimy
sposdb udost?pniony przez Wykonawc?, zainstalowauia, korzystania z nich oraz kopiowania na wlasny

uzytek Zamawiaj^cego, bez naruszania praw irmych osob lub podmiotow.
d) Oswiadczamy i zobowiaZujemy si? do przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych

do wytworzonej dokUffientacji wdrozenia na zasadach opisanych w formularzu opis przedmidtu
zamowienia oraz we wzorze umowy.

e) oswiadczamy i zobowiazujemy si?, iz cZynnosci obj?te przedmiotem zamowienia b?da Wykonywane
przez osoby posiadajace niezb?dna wiedz? i doswiadczenie we wdrazaniu systemu SIEM oraz

wykonywaniu czynnosci w ramach asysty technicznej.
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6. Najpozniej w dnia podpisania protokoili wdrozenia Wykoiiawca lub podwykonawca (w zaleztioSci od tego,

czy dana osoba zatmdiiiona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy ZamawiaJ^cemu (jednej

z os6b wskazanych w umowie) pisernfle oswiadczenie, iz osoba/osoby wykonuj^ca czynnosci W rdinach

asysty technicznej polegaj^ce na obshidze zgloszen dokonywanych przez Zamawiaj^cego, tj. prsyjmpwanie

zgloszen w ramach okiia czasowego, w tym zgloszen dotycz^cych prac konsultacyjno-serwiSowych oraz

potwierdzanie przyj^cia zgloszen, bfdzie zatrudniona na podstawie umowy o prac§ w rozonlienm kodeksu

pracy w calym okfesie swiadczenia aSysty technicznej. OSwiadczenie (kompletne oswiadczenie) winno

zawierac rdwniez imi? i nazwisko osoby/ os6b zatrudUionych na podstawie umowy o prac? wraz ze

wskazanieni Wykonywanych przez dan^ osob? czynnoSci, rodzaju umowy o prac?, dokladne okresl?nie

podmibtu skludaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oSwiadczenia oraz podpis osoby Uprawnionej do

zlozenia osWiadczeHia w imieiiiu Wykoiiawcy lub podwykonawcy.

Podajemy liczb? osob, ktofe b?dq wykonywac czynnosci w ramach asysty technicznej polegaj^ce na

obsludze zgloszen dokonywanych przez Zamawiaj^cego *

*nalezy wpisac liCzb? oS6b (wymagana jest co najmniej 1 osoba)

7. Oferujemy system SIEM:

Nazwa prdducenta ofefdwanego systemu:

Nazwa dferowanegd systemu:

Wykonawca akceptuje wzor umoWy, w tym przyj?te we wzorz? umOwy warunki, terminy platnoSci oraz

rozliczania si? z tytulu umowy.

Iiiii? i nazwisko upelnomdcnionego przedstawiciela WykonaWcy:

Data,

podpis
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WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

Wypetniaj^c niniejszy formularz naiezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 SiWZ.

Lp, Przedmiot dostawy Wartosc dostawy
(brutto w zlotych)

Data wykonaaia
dostawy

(dzien, miesi^c, rok)

Podmiot,

na rzecz ktorego dostawa
zostata wykonana (lub jest

nadal wykonywana)
-podac nazw^ i adres

Dostawa wykonana
(tj. umowa zostata
zrealizowana),

czy nadal
wykonywana (umowa

jest nadal
realizowana)

- podac informacj^
1

:  2
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Wraz z ninieiszym formularzem Wykonawca sktada dowody. o ktorych mowa wpkt VIpkt 3 lit.b SIWZ.

Formutaez wraz z dowodami sMadany jest na. wezwanie Zamawiaiqcego w terminie i na zasada:ch opisatiych w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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UMOWANR...

Zawarta w dniu w KatO\dcach pornigdzy:

Nairodbwym Fuiiduszem Zdrd-vvia ̂  Sl^skirti Oddziaiem Wojewddzkirn z siedzib^ w Kato^?^ciich przy

til. Kossutha 13, reprezefitowanyin przeZ;

— Dyrektora Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Natodowego Ftin'dusZu ZdfOwia,
w iinieniu ktotego dziala:

—  ;. Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NarodowegO Fu'ndtiSZu Zdtdt^a,

na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia , ktorego kopia stanowi zai^cznik nr do

ntniejszej uniowy,

zwanym dale] „Zamawiaj^cytti"

a

z  siedzib^ w , adres: .., wpisanym do

prowadzonego przez pod nurnerern /jezeU dbtycZy/,
NiP: , REGON: , wysokosc kapitalu zakladowego: /jezeU dotyczy/,

w irfiieniu ktorego dziala:

—  ., zwanym dale] „Wykonawc4",

b tresci nast^piij^cbj:

§1
Przedmiot umbwy

1. Przedfniotem ntniejszej umbwy jest dostawa i wdrbzenie bprbgrambwania db arehiwizacji i kbrelacji

zdarzen (ang. nazwa „Security Informatibn and Event Management - SlEM"), zwanegb takze

„bprbgrambwaniem" lub „systemem" oraz swiadczenie aSysty technicznej dla ww. systemu, zgbdnie

z niniejsz^umbw^ w tym z zal^eznikiem nr 1 db umbwy ̂  bpis prZedmibtu umbwy.

2. Wykbnawca w ramach wdrbzenia systemu zbbbwi^zuje si? wykonac czynnbsci bpisane w Zal^czniku nr 1

do umowy ̂  bpis przedmibtu umbwy. Czynnbsci te bbejnluj^ rbwniez przeniesietlie na Zamawiaj^cegb

autbrskich praw maj^tkbwych db wytwbrzbnej dbkumentacji wdrbzenia, na ZaSadach bpiSanych

w zal^czniku nr 1 db umbwy — bpis przedmibtu umbwy.

3. Wykonawca Zbbbwi^zuje si? do swiadczenia asysty technicznej dla SysteniU SlEM zgbdnie z nihiejsz^

umbw^ w tym gbdnie z zal^cznikiem nr 1 do umbwy — bpis przedmibtu umbwy.

4. Wykonawca ZbbbwitLZUje si? do swiadczenia w ramach asysty technicznej dla systemu SlEM prac

konsultacyjno-serwisowych w liczbie nieprzektaczaj^cej t^cznie 40 osobogodzin - db wykorzystania

przez Zamawiaj^cegb w bkresie 12 miesi?cy licz^c bd drda pbdpisania protbkblu wdrbzenia. Zlecenie

prac kbnsultacyjnb-^serwisbwych stanbwi uprawnienie Zamawiaj^cego. Zlecanie prac kbfisultacyjnb

-serwisbwych bdb?dzie si? zgbdtiie z procedure bpisan^ w zal^czniku iir 1 do urnowy ̂  opis przedmibtu
umbwy.

5. Wykbnawca zbbowiqzuje si? ZreahZbwac umbw? przy spelnieniu wsZystkich vymbgdw bpisanych
w niniejszej-umbwie, w tym wymogbw wynikaj^cych z zobbwi^zan Wykbuawcy zawartych w pkt 5

zal^cznika nr 1 db umoVy ̂  bpis przedmibtu umowy.

6. Zamawiaj^cy z tytulu niniejszej umbwy zbbbwi^Zuje si? zaplacic WykbnaWcy wynagrbdzenie okre'slbne

w §3 ust.1 umoWy.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcZa, iz umowa b?dzie wykonyWana zgbdnie Z bbbwi^zuj4,cymi

normami i przepisami prawa, w sposob nie naruszaj^cy praw, w tym dobr innych osob lub pbdmibtow.

§la

1. Najpozniej w dniu pbdpisania pfotbko'iu wdro^enia WykonaWca lub pbdwykonawca (w zaleznbsci bd tego,

czy dana bsoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy pbdwykonawc?) przedlbzy Zamavdaj^cemu

(
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(jedilej z osob wskazafiych w §4 ust.l-ust.2 urtiowy) piseliine oswiadczeioie, iz osoba/osdby '^kbnuj^ca

czynnosci w ramach asysty technicztiej polegaj^ce na obsiudze zgioszen dokonywaiiych przez

Zamawiaj^cego, tj. przyjiiidwanie zgioszen w ramach okna czasowego, w tym zgioszen doiycz^tych prac

konsultacyjno-s■erwiso^Xych oraz potwierdzanie przygcia zgiOszeh, bgdzie zatrudniona fia podstawie
uiho^^ o prac? w rozuifiieniu kodeksu pracy w caiym oktesie swiadczenia asysty technicznej.
Oswiadczenie (kofflpletne oswiadczenie) -wdnno zawierac rowoiez imi? i naz'^sko osoby/ osob
zatnidnionych na podstatyie umotty 0 prac? wraz ze wskazaniem wykoniywanych przez dah% Osob?
czynnptyi, rodzaju umo'ttty o prac?, dokiadne okreslefiie podmiotu skiadaj^cego osxtyadczenie, dat?
ziozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia os'wdadczenia w imieniu Wykonawcy
lub pod'wtykonawcy.

osob (co najmniej 1) ktm b^dci wjkonjtvac c^nnosci w raniach asysty technicznejpolegajcice ria ohstudze zgtoszeh
dokonyivanychprzez Zatnaivicyeicego Wykommapodal w zatcyczniku nr 1 do ufnony.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji ww. Os^adczenia pod k^te'm "wtyniogu
zafrudnieHia na podsta-wie tinsowy o prac? w rozumieniii Kodeksu pracy.
Nieziozenie kompletnego osuiadcZenia we wskazanyrn wyzej terrnitiie przez WykOtiawc? (lub
podwykonawc?) Uprawnia ZaniaWiaj^cego do skorzystania z mozliwosci rozwi^zania liiiiowy, jezeli
Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowegO terrninu, nie ziozyi wyiUaganego
kompletnego os\dadczenia, i nalicZenia Wykonawcy kary uUiOwnej w wysOkosci wskazane) w §6 ustl Uta
urnowy. Zastosowane maj^ tu postanowienia §6 ust2-4 oraz §7 ust4-ust5 umowy.

2. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie konttoH speiniania przeZ Wykonawc?
(lub podwykonawc?) wymagah zatrudniania na podstawie umowy o prac? w roZuihieUiu Kodeksu pracy,
dokumentowanych za pomoc^ oswiadczeuia wymaganego na podstawie ustl:

a) mozliwosc z^dania pOswiadcZonej za zgodnosc z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawc? lub
podwykonawc? kopii umowy/utnow o prac? osob wykonuj^cych w trakcie realizacji Zafndwienia
czynnosci, ktorych dotyczy wymienione w ust. 1 oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia
umowy/liinow powinna zOstac zanOnimizowana w sposob zapewniaj^cy ochron? dauych osobowych
praCOwnikow, Zgodrde z przepisami ustawy Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danyCh osObowych
(tj. w szczegokiosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Lni? i nazwisko pracownika nie podlega
anonirnizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o praC? powinny bye mozliwe do
zidentyfikoWania;

b) mozUwosc z^dania zasWiadczenia wiatyiwego oddziaiu ZUS, potwierdzaj^cego opiacanie przez
Wykonawc? lub podwykonawc? skiadek na ubezpiecZenia spoieczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;

c) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem odpowiednio przeZ Wykonawc? lub
podwykonawc? kopii dowodu potwierdzaj^cegO Zgioszenie pracownika przez pracodawc? do
ubezpiecZeh, zanonimiZowanEi, w sposob zapewniaj^cy ochron? danyCh OsObowych pracownikow, Zgodnie
z przepisami ustawy z dma 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi? i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji;

d) mozliwosc z^dania wyjasnieh w przypadku wq,tpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umOwy o prac?;

e) mozliwosc zwrocenia si? do PahstwoWej Inspekcji PraCy (PIP) o przeprowadzehie kontroK W przypadku
powzi?cia uzasadnionych w^tpHwosci co do przestrzegania prawa pracy przeZ Wykonawc? lub
podwykonawc?.
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Wskazane pod lit a, b lub c dokumenty, a takze -tt^asflienia, o ktorych mowa pod lit.d Wykonawca

przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cegO w ■wyznaczonym w tyih wezwaniu fetlliitiie
w celu pot^xderdzenia spelnienia wyriiogu zatrudnienia na podstaxxde urtiOwy o ptac? ptzeZ Wykonawc? lub
podwykonawc? osoby/osob wykonuj^cych w ramach asysty technicznej czynnosd, co do ktorych
przedfniotowa ufnOwa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.
Wezwanie zOstanie przekazane WykonaWcy za posrednictwem poczty e-mail, na a'dres wskazany przeZ
Wykonawcg:

3. Przez czynnosci, ktorych Wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozurnieniu kodeksu pracy, rozumie
si? cZynnosci wykonywane w ramach asysty technicznej polegaj^ce na obsiudze zgloszeh dokonywanych
przez Zamawiaj^cego, tj. przyjffiowanie zgiosZeh w ramach okna czasOWego, w tym zgloszeh dotycZ^cych
prac konsultacyjno-serwisowych oraz pofwierdzanie przyj?cia zgloszeh.

4. Zmiana Osoby/osob wskaZanyCh w osWiadczeniu, o ktoryhi mowa w ust.l, jest fflozliwa pod Warufikiem
spelnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu KodeksU praCy. Zmiana
dokonywana jest w formie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy) z podaniem danych
nowej Osoby oraz przy zachowaniu wymogow ust.l. Zmiana osob Wymaga akceptacji Ze strony Osoby
wskazanej w §4 ust.1 umoWy. Akceptacja mOze zostac wyrazona na pismie lub za posrednictwem poCZty
e-mail:

§2
Termin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca Zobowi^zuje si? do dostawy i wdrozenie systemu SIEM W terrninie do dtlia 18.01.2018 r.
2. O terminie rozpoCz?cia wdrozenia Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac Zamawiaj^cego

z  jednodniowym wyprzedzeniem. Zrealizowanie dostaWy wraz z wdrozeniem systemU zostanie
pOtwierdzona protokoiem wdro^nia, ktory winien Zawierac nast?puj^ce elemehty: naZwa i adres WykonaWcy
(sprzedawcy), numer niniejszej umowy, rodzaj i ilosc dostarczonych elementow wraz z numerem seryjnyrh
i Cen^ jednostkow^ oraZ termin zakohczenia wdrozenia obejmuj^cegO wszystkie czynnosCi skladaj^ce si?
na wdrozenie, zgodnie z niniejsZq, umoW% w tym z zal^cznikiem nr 1 do uhiowy ^ opis prZedniiotu
umoWy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do swiadczenia asysty teChnicznej dla wdrozonego systemu SIEM w okresie
36 mie'si?cy HcZ^c od dnia podpisariia protokotu wdra^nia. W tresci protokotu wdroi(enia winno ZOstac
potwierdzone rozpoCz?cie sWiadczenia asysty technicznej. Zakohczenie swiadczenia aSysty technicznej
zostanie potwierdzone protokoiem ^koncpenia asysty technics^ej. Protokol ten b?dzie pelnil jednoczesnie rol?
protokolu potwierdzaj^cego nalezyte wykonanie calej umowy.

,4. Potwierdzeniem wykonania prac konsultacyjno-serwisowych w ramach asysty technicznej, o ktorych
nioWa w §1 ust.4 umowy - w przypadku ich zlecenia przez Zamawiaj^cego - b?dzie hiidatiiossso prOtokdi
prac konsultayjno-serwisonych.

5. Licencje dostarczOne w ramach niniejszej umowy (Kcencje na oprogramowanie komputerowe) zostaj^
udzielone na czas nieoZnaczony.

6. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest lokalizacja W Katowicach prZy ul. KossUtha 13, p'rzy
uWzgl?dnieniu Wyj^tkow wskazanych w zal^czniku nr Ido umoWy.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? zreaUzowac dostaw? wlaSnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko do
rniejsca Wskazanego w ust.6. NiebezpiecZehstwo przypadkowej utraty elementow dostawy prZechodzi na
Zamawiaj^cego z chwil^ podpisania protokolu wdrozetiia;

8. Obowi^zek sporz^dZenia protokolow, o ktorych mowa wyzej, spoczywa na Wykonawcy. Kazdy protokol
winien by6 podpisany prZez przedstawicieh obu Stron umowy wskaZanych w jej tresci.
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9. Wykonawca p'o'w^etza pod\^kb'nawey/pod^konawcom Ifltma

podn/jkonamy/, cz^sc zaflttoxvienia ■w'skazanq, w oferde Wykonawcy zlbzoftej w zard6\d.eniu
nr 29/pn/2017, tj

10. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac ztniany podwykonaWcy b^dz zrieZygnowac
z podwykonawcy wskazane'go w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowie'niu nr 29/pn/2017. Zmiana
b^dz rezygnacja winna nast^ic w drbdze pisernnego aneksu do nmoWy z podaniem przyezyny zmiany
b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zndany — ze wskazaniefn nowego podwykonawcy przy uwzglgdnieniu
pdstanowien ust.ll. Jezek zrniana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podffliotu, na ktbrego za'soby
Wykonawca powolywal si? na zasadach okreslonych w art 22a ust.l ustawy Ptawo zaniowien
pubUcznych, w celu wykazania spelniania wamnku udzialu w post^powaniu (warunku dot. zdokiosci
zawodoWej posiadanie Wymaganego doswiadczenia), WykonaWCa jest Obowi^zany WykaZac
Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sarnodzielnie spelriia je w stopniu
nie mniejszyni niz podWykonawcaj na ktorego zasoby Wykonawca poWOlyWal si? w ficakcie pOst?pOWania
o udzielenie zamowienia (zarnowienie nr 29/pn/2017).

11. Zamawiajq^cy Z^da, aby przed przyst^pieniem do wykonywatda Zambwienia, WykOnawca^ 0 ile juz
Znane, podal naZwy albo itmona i nazwtska oraZ dane kontaktowe podwykonawcoW i osob do kontaktu
z nimi, zaangazoWanych w zamoWienie. Wykonawca zawiadatnia Zamawiaj^cego o WsZelkich Zmianach
danych, o ktbrych mowa W zdaniu pierWszym, w trakde realizacji zamowienia^ a takze prZekazuje
informacje na temat nowych podWykonawcow, ktorym w pbzniejszym okresie zamierza powierzyc
reaHzacj? zamowienia.

§3
Wartosc.umowy i sposdb zaplaty

1. Z tymiu zrealizowania nimejszej umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie cafkowite
W Wysokosd: zl brutto (slownie: ziotych brutto), W tym 23% podatek VAT,
zgodnie z Zalsj.cznikiem nr 2 do umowy — kalkulacja Cenowa.
Wprzypadku, .pdv ohomaiyk.po'ddtkony s'podnie pprpepisami o poddtku od towarow iMslmMdtie.spoc^wuLMa
TjarnaMaiaym ust. 1 bfymi: Z tytulu zrealizowania niniejszej umowy Zamawiaj^cy Zapiad Wykonawcy '
Wynagrodzenie caikowite w wysokosci: zl (slownie: zlotyCh) bez podatku od
towarow i uslug (VAT), zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umoWy — kalkulacja cenowa.

2. Na wynagrodzenie caikowite, o ktorym moWa w ustl, zgodnie z Zai^cznikiem nr 2 do umowy, sklada si?:
a) wynagrodzenie z tymlu dostawy i wdrozenia systemu w WysOkosci: zl netto,

zl brutto;

b) wynagrodzenie z tytulu asysty technicZnej dla systemu W wysokosci: zl netto,
zl brutto.

3. Wynagrodzenie caikowite Okredone w ust. 1 toiniejsZego paragrafu zawiera Wszelkie kOszty ZWi^zane
z realizacji umoWy, w tym koszty transportu do miejsca dostawy, ubezpiecZenia przedffliotu umoWy,
rozladunku W miejsCu dostawy, koszty wdrozenia systemu SIEM, w tym warsztatbw dla pracownikoW
ZamawiajiCegO, koszty swiadczeUia asysty technicznej dla systemu SIEM, w tym prac konsultacyjUo-
serwisOwych, a takze koszty zwiizane z reaUzacji zobowiizaii z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady oraz
WszeHde oplaty, podatki i naleZnosd zWiiZane z realizacji umoWy, a wynikajiCe z obo^idizujicych
przepisbw praWa.
W..prypadku,..pPi obomayk.pvdatkon.. syddnie..s' prs'episami o podatku od fawUrotv. i usluv Pedye.Mocymut na
Z' amawicpaam vf ust.2 infinepoprypcinku.dopisuje sie: „Z2l wyjitkiem podatku od towarow i Uslug (VAT)".
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4. Zapiata ■wynagrddZfeiiia z tytuiu, o ktotym mowa w ust.2 lit a, tiastqpi jedtiorazowo Z dolu, w fotiriie
polecenia przelewu w tettftioie do 30 dni licZq,c od dfiia dostarczenia do siedziby Zatna\sdaj^cegO przez
Wykonawc^ prawidiowo wysta\)idonej faktury, na podstawie protokolu wdroi^nia, na rachunek bankoAXT'
Wykonawcy podany na fakturze.

5. Zapiata wynagfodZenia z tytuiu, o ktotym mowa w ust.2 lit b, nast^i jednotazowo z gory, w formie
polecenia przelewu W terrnifiie do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia do siedziby ZamaWiaj^cego przez
Wykonawc? prawidiowo wystawionej faktury, na podstawie prbtokotu ivdro^nia potwierdZaj^cegO
rozpoczgcie swiadczenia asysty technicznej, na racbunek bankowy Wykonawcy podany na fakturZe.

6. Na kazdej fakturze Wykonawca winien umiescic nastgpuj^ce dane nabywcy: Narodowy Ftlndusz Zdrowia
z siedziby w WarsZawie ul. Grojecka 186, 02-390'Warszawa, NIP; 1070001057. Odbiorc^, i platnikiem
faktur jest Slgski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicacbi ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

7. Suma wartosci faktut wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie mOze przektOczyc kwoty
Wynagrodzenia calkowitego, o ktorym nioWa w ust. 1 niniejszego paragrafuj przy uWzgl^dnieniu ust. 2
odpowiednio lit. a oraz Ht.b.

8. Wykonawca Zobowi^zuje si? do wystaWenia i dostarczenia faktur Z tytuiu niniejszej umowy w terminie
Zgodnym z obowigzuj^cyffii w tym zakresie przepisami prawa. W prZypadku faktury z tytuiu, o ktoryni
mowa w ust.2 Ut.a, WykonaWCa zobowiEtzUje si? do wystawienia i dostarczenia faktury nie pozniej niz
w dniu 24.01.2018 r., z zastrzezeniem §7 ust.1 Ht.b umowy.

9. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uZnaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
10. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w Zaplacie wynagrodzenia, HcZone od

dnia nast?pnego po dniu, w ktdrym zapiata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezwania do
zaplaty.

11.Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych Z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci% wymaga
pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

12. W przypadku ustawowej zmiany stawM podatku VAT w okresie przed wystawieniem danej faktury,
z'miana zostanie uwzgl?dniona w umowie. W prZypadku zwi?ksZenia sfawki podatku VAT, wynagrodzenie
netto z tytuiu umowy, w tym takze ceny (wartosci) netto podane w Zal^cZniku nr 2 do umowy, zostanie
obnizone w taki spOsob, aby po doHczeniu aktualnie obowiqzuj^cej sta-?/ki podatku VAT, wynagrodzenie
nie przektoczylo ceny oferty zlozonej w zamowieniu nr 29/pn/20l7, przy odpowiednim uwZgl?dnieniu
TabeH I i TabeH II w zal^czniku nr 2 do umowy.
W przypadku zmnicjszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych w umowie, w tym
w zal^czniku nr 2 do umowjr, zostanie doHczony podatek VAT w obowi^^zujgcej (nizszej) wysokoscl
Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej kousekwencjarai zostanie wprowadzotta w drodze
pisemnego aneksu do umowy.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okre^one w ustl, nie narusza przepisow usta'^ z dnia
22 Upca 2016 r. o zmianie ustawy o minimaHiym Wynagrodzeniu za ptac? oraZ niektdrych innych ustaw
(Dz. U. 2016, poz. 1265).

§4
1. Osob^ zobowi^zan^ i uprawnion^ Ze strony Zamawiaj^,cego do stalego nadzoru nad reaUzaCjq, niniejszej

umowy w zakresie formalnym, jest: , tel , adres e-mail:
2. Osob^ zobowigzan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad reaHza'cjg niniejszej

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

Dla skutecznO'sci wystarcZy dzialanie jednej z wymieniOHyCh osob.
5
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3. Osob^ upowaztiion^ ze stroriy Wykofiawcy do podpisywaiiia protokoiow, 6 ktoryteh r&owa

w niniejszej umowie otaz zobbwi^zan^ do nadzotowania fealizacji UHiowy jest tel. ,

adtes e-mail:

4. Ewe'titualfla Ztniatia osob b^dz daiiych teleadtesowych wskaZartych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojeij

skutecZnosci b^dzie wymagaia jedynie jednostrOnnego pisemnego os~v^adczeflia skierOwanfego do dragiej

Strony umowy. W tlresci oswiadczeiiia winien zostac wskazany teJmiti, od ktorego obow^zuje zthiatia.

§5

1. Wykonawca poriosi odpowiedzialtiosc za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela 36-miesi?cznej gwarancji oraZ 36-miesi^cznej rekojmi Za wady przedtriiotu uttio-w^,

ptzy zachowatiiu wamnkow okreslonych ̂  zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg okresu gwarancji i tekojmi za

wady liczony jest od dnia podpisania pfotokoiu rfdrci^nia. Gwarancja udzielona na wdrozone

opfogtamowanie (system) jest gwarancji producenta oprogyamo'^ania (systemu).

3. Wykonawca Zobo-^^Zuje si? do usuni^cia wad fizycznych oprogtamowania (systemu), jezeli wady ujawni^

si? w okresie gwarancji (naprawa) lub do dostarczenia oprogramowania (systemu) -^oMego od wad

(wymiana). Zamawiaj^cemu przysluguje z^danie dostarczenia oprogramowania (systemu) wolnego od wad

(^miana), jezeli nie jest mozHwe korzystanie z dostarczonego oprogtamowania (systemu).

4. Wykonawca Zobowi^Zuje si? do naprawy lub wymiany oprogtamowania (systemu) na wokle od wad

w terminie uzgodnioriym Z ZamaWiaj^cym. Uzgodttienie terttiinu nast^i bez zb?dnej zwloki

i zostanie pOtwierdzone przez Zamawiaj^cego za posrednictwem poczty elektronicznej na adtes

e-mail podany w tym celu przez Wykonawc? (adtes e-mail: ......).

5. WszeUde koszty zwi^Zane z naprawy lub wymianq. ponosi Wykonawca.

6. Wszelkie zglOsZenia w ramach uprawnien gwarancyjnycli Zamawiaj^cego b^dz z tyiuiu r?kOjmi

za wady wynikaj^Cych z niniejszej umowy, mog^ bye skutecznie ptzekaZane przez Zamawiaj^cego za

posrednictwem: poczty elektronicznej na adtes e^mak: i/lub faksu: i/lub

telefonu: i/lub dedykowanej strony www: Iw dniti t^amafcia umoivy

Wykonawca wska^ konkretny sposob kantaktu!.

Fakt ottzymania zgloszenia Wykonawca zobowi^zuje si? kazdotazOwO niezwlocZnie potwietdzic

Zama^Waj^cemu na adtes e-mail: b^dz winny cZytelny sposob.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? niezwloCZnie poinfotmowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie dotyczq:cej

wskazanego w ust.6 sposobu kontaktu (informacja taka \Wnna zostac ptzekazana Zamawiaj^cemu na

pisinie lub faksem: lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adtes e-mak: ), pod rygotem

uznania zglosZenia dokonanego przez Zamawiaj^cego na podany w ust.6 spoSob kontaktUj za skuteczne.

8. Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania wSzelkich nieprawidlowosci w godzinach od 8.00 do 16.00

w dmach od poniedzialku do pi^tku, za wyjqtkiem przypadajq^cych na nie dni ustawowo Wolnych od ptacy.

9. Watunki gwarancji opisane w ewenmalnych dokumentach gwarancyjnych tile mog^ bye sptzeczne

z watunkami gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W ptzypadku zaistnienia taMej sytuacji, Strony zwi^zane s^

postanowieniami umowy. WarunM gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ bye

korzystniejsze od okreslonych w umowie.

10. Uprawnienia i zobowiq^zariia z tytulu r?kojmi Za wady okreslaj^ przepisy kodeksu cyWilnegO.
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§6

Katy.umowne

1. W przypadku niewykdnariia lub fiieiialeZytego "Wykonania utiiot^, Wykonawca zobowi^zilj'e si? Zapladc

Zaniawiaj^cemu. kar^ umowti^:

a) w ■v^sokdsci 10% \synagr6dzeriia oktedonego w §3 ust.l umoiSy, w pfzyp'adku odstqpienia od uttiowy
prZez Zama'vdaj^cego Z ktorejkol-^ek z przyczyn lez^cych po strobie Wykoiiawcy, o kto'iych indwa
w §7 ust.l umo\^ b^dz w pfZypadku rozwi^zania urnowy ptzeZ Zama'sdaj^cegd Z ktofejkol'^ek
z przycZyii lezq^eych po sttOnie Wykonawcy, o ktoiych liiowa w §7 ust.3 urnowy, a takze jezeli
Wykonawca z przyczyn lezstcych po jego stronie zlozy oswiadczenie o odst^ieniu od Uttiowy b'^dz
o rozwi^Zaniu umowy. Postanowie'iiia ust.1 lit.a) nie naiaiszaj^postanowien Ust4;

b) w ■wysokosci 100,00 zl za kazdy dzien nieswiadcZenia asysty technicznej dla systcmu,
z zastrzezenietti §7 ust.3 lit.a ufnowy;

c) w ■v^sokosci 20,00 zi Za kazd^ godzin^ opdznienia w stosunku do cZasu Usuni^cia bl^du ktytycZnego
wskazanego w Zal^czniku nr 1 do umor^y (16 godzin roboczych);

d) w wysokosci 20,00 zl za kazd^ godZin^ Opoznienia w stOsunku do czasu usunigCia ilinegO bl^du
Wskazanego w zal^cztliku nr 1 do unaowy (48 godzin roboczych);

e) w wysokosci 50,00 zl za kazdy dzien opoznienia w naprawie b^dz wynuanie przedmiotu uiiiOr^ na
wokiy od wad w Stosunku do terminu ustalonego na podstarde §5 ust.4 uttiowy;

^ w wysokosci 100,00 zl za kazd^ rozpoczgt^ godzin^ opozniefiia w stosunku do terminu wykonania
prac konsultacyjno-serwisowych ustalonego zgodnie z procedure opiSan^ w zal^czniku nr 1 do urnowy
— opis przedmiotu umowy;

g) w wysokosci 50,00 zl za kazdy dzien niezatmdniania w oparciu o umow? o pracg osoby WykOnU)q,cej
cZynnosCi, co do ktdrych przedtniotowa umoWa wymaga zatrudnienia na podstawie umOWy o prac^
w rozuffiieniu kodeksu pracy;

■h) w Wysokosci 100,00 zl za kazdy dzien Opdznienia w przedlozeniu w ferminie dokumentdw, o ktdrych
moWa W §la ust.2 lit. a, b lub c umowy, b^dz za kazdy dzien Opdzhienia W przedlozeniu W t'erminie
wyjasniedj o ktdrych mowa w §la ust,2 lit,d umowy, w odniesieniu do danej osoby (pracownika).

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania Uzupelniaj^Cego do wysokosci
rzeczywiscie poniesiottej szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania Wezwania
do zaplaty kary umowttej. W razie opdznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^Cy moze potr^cic naleznq, mu
kar?, jak rdwniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej nalezttosci Wykonawcy, jak^ma on W StOsunku
do Zamawiaj^cego (w tym W szcZegdkiosci Z wynagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje Wyl^czona w prZypadku wyst^ienia okolicznosci sily wyzszej
w roZumieniu przyj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnetrzne, niemoznosc jego
pfZewidzenia, niemoznosc zapobieZenia jego skutkom), takich jak W SZczegdlnosci WOjoaj katastrofalne
dzialarda przyrody, zamieszki uHcZtte, o ile mialy wplyW na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktdrych mOWa poWyzej oraz ich wplyWie na wykonanie umowy
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pisffiie oraz uzyskac
pisemne stanowisko Zamawiaj^cego Co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie poWoluje si? WykonawCa, jako
sily Wyzszej Oraz jej Wplywu na Wykonanie umOWy.
Sankcja w pOstaci kary umOwnej Zostaje wyl^czona rdwniez w przypadku, gdy odst^pienie od umowy
bi^^dz rozwii^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedottZymanie przez WykonaWC? terminu

,vL
m
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wykonaiiia zaffiowienia b^dz ifinego tetminu, zos'taio spowodowane okolicznosciami lez^cyini pd sttdnie

Zamawiaj^cego.

§7

1. Z uwagi na okolicZnosc, iz ptzedmiot umowy w cz^sci, o ktolfej mowa w §3 iast2 Uta ulrid^, jest

fitiaflsGwany ze srodkow ifiwestycyjnych roku 2017, Zamatdaj^cy zastrZega sdbie rnoZliwdsc skotZystania
z prawa do odstttf)iecLia 6d umowy w nast^pujat^Gym przypadku:

a) w ptzypadku, gdy Wykonawca nie zakdnczy wdrdz'eliia systeirtii do ditiia 18.01.2018 r.;

b) w przypadku, gdy Wykonawca co prawda Zakonczyl wdrozenie systemu do dhia 18.01.2018 r., co

ZOstalo potwierdzone pfotokolm wdfO^enia, lecz tlie WystaWil i/lub riie dosta:tczyJ: fakluiy VAT
z tytuiu, o ktorym mowa W §3 ust2 Hta UmoWy, w teriiiirlie do driia 24.01.2018 r.;

c) W przypadku ujawnienia przez WykoUaWC? inforrnacji stanOWii|cej tajeiiinic?, 0 kforylfn mOwa
W §9 ust.2 umowy.

2. Odst^ienie od umowy, 0 ktoryin rnowa w niniejszej umowie, Winno nast^ic poprzoz pisemne
oswiadczenie zlozone Wykonawc^ Ze WskaZaniem na okolicznokci stanowi^ce podstaWij odst^ienia od
umoWy. Odst^ienie od urfiOWy winno nast^pic w terminie do 5 dni Hcz^c od dnia powzi^cia wiadomo'sci

o przycZynie odst^pienia poprzez pisemne oswiadczenie ziozone Wykonawcy.

3. Zamawiaj^cy Zastrzega sobie mozliwosc skorzystania Z praWa do tOZwiitzania tfmowy w nast?pujacym
przypadku:

a) w przypadku, gdy okres niesWiadczenia przez WykonaWc? asysty technicZnej dla sySteniu bijdzie
trwai nieprzerwanie przez 21 dni;

b) w przypadku, o ktoiym mowa w § 1 a ust. 1 umowy;

c) w przypadku ujawnienia przez Wykonawc? informacji stanOWi^cej tajetnnic?, o ktorym moWa
w §9 ust.3 umoWy.

4. Rozwiazanie umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nasti^i'c poprzez pisemne osWiadcZenie
ziozone Wykonawcy ze WskaZaniem na okoHcznosci stanowi^ce podstaw? rozwi^zania umowy.
Rozwiazanie umowy nast^puje ze skutkiem natychmiastoWym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego
osWiadczenia.

5. W przypadku roZwi^zania umowy z jednej z przyczyn, o ktorych mOWa w Ust.3, Wykonawca obowi^zany
b^dzie zwrocic Zamawiaj^cetnu wynagrodZenie nalezne za okres nieswiadcZenia asysty techiiicznej oraz Za
okres pozostaly do konca okresu swiadczenia asysty technicznej pocz^wszy od dnia rozwipania utnowy.
Na potrzeby zwrotu wynagrodzenia, kwota miesi^czna zostanie obliczona jako l/3'6 Wynagrodzenia,
o ktorym niOWa w §3 Ust.2 ktb umowy; kwota za 1 dzien Zostanie obUcZona jako 1/30 kwoty
miesiecznej.

§8

1. Wykonawca wniosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (siowtiie:

zlotych), CO stanowi 10% wynagrodzenia caikowitego utnOWy (ceny oferty). Zabezpieczenie
zostaio wniesione w fOrmie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy ZabeZpiecZenia na jedn-^ lub kilka

forrn, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 UstaWy Prawo zatnowien publicznych. Zfniarta forhiy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z ZachoWaniem ci^iosci ZabezpiecZenia i beZ ztnniejszania jego
wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpiecZenia Wykonawca obowii^^zany jest
poinformoWac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy ZabezpiecZenia Zostanie
wprowadzooa stosownym aneksem do umoWy.
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3. W oktesach pfzysltigiij^cych Zatoa^Wajs[cemu lia zwnot zabezpiecZeiiia (odpo^xdedriio 70 % i 30%),

Zama\Sdaj^cy tiie ffloze zostac poZbawioiiy rnozEwosci ■W^st^pieinia z rosZczerliem z tyfCilu zabe'Zpieczeiiia
nalezytego t^konaiiia umowy, jezeli Zdarzenie uZasadniaj^cfe HoszcZeflie wyst^iio w okresie waznosci
zabezpieGzeriia (jezek zabezpietzenie zostaio wniesibne w foiillie dbkuitienfu - w bkr'esiG waznosGi
dokurrientxi).

4. Zwrot i rozHczenie zabeZpiecZetiia dbkoriane zostan^ zgbdnie z art. 151 iPrawa zarnd-wien pubHcznych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umbwy zbstanie Zwrbcbne w tertninie db 30 dni libZi^c bd dnia
podpisania protokotu spkonct^nia asysy technict^nej potwierdzaj^cegb naiezyte wykbnanie calej umbwy - do
wysokosci 70 % wniesionego zabezpiecZenia. PozOstale do 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Zostanie zwtocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uplyWie okresU r^kbjffii za Wady.

§9

1. Wykonawca oraz Osoby, ktote wyatgpuj^ po sttonie Wykonawcy ptzy realizacji niniejaze) umowy
zobowis[zane do zaGhowania w tajemnicy wszelkibh informacii oraZ danych dbtyCZ^GyGh

Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handloWych, prawnych i organizacyjnybh, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazHwyGh, uzyskanych w trakcie reaHzaGji umowy niezaleznie
od form przekazania tych informacji oraZ ich zrodla. Odpbwiedzialnosc za narusze'nie tego nakazu
spoGzyWa na WykonaWcy.

2. Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajeniniG^ na etapie dostaWy i wdfozeniia systemu SlEM,
a wigc przed podpisaniem prdtokolu wdrd^nia uprawnia Zamawiaj^cegO do skorzystania z mbzHwosGi
odst^ienia od umowy i nalicZenia Wykonawcy kary umbwnej w wysokosci wskazanej ^ §6 usfel Et.a
umowy. Zastosowane majq, m postanowienia §6 ust.2-4 oraz §7 ust.2 umowy.

3. Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanoWi^cej tajemnicy na etapie sWiadczenia asysty technicznej dla
systemu SIEM uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z mozHwosci rozwi^zania um'bwy i nalicZenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w §6 ust.l Eta umowy. Zastosowane maj% m
postanowienia §6 ust.2-4 oraz §7 ust.4-ust.5 umowy.

4. W kazdym z przypadkow, o ktorych mowa w ust.2 lub W ust.3, Zamawiaj^cy uprawniony jest do
powiadbmienia stosownych organow.

5. Osoby po stronie Wykonawcy bezposrednio realizuj^ce niniejsz^ umow? braz osoby kiefujSice
i nadzonij^ce ich pracg, zobowi^Zane s^ zlozyc na r?ce Peinom'bcnika ds. Ochrony Informacji NiejaWnych
Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ̂  ., tel. ................... we
wczesrnej uzgodnionym z nim tertninie, oswiadczenia o tresci stanbwittcej Zaii^cznik nr 3 db umbWy.
Nadzor nad wykonaniem WW. obowi^zku pelni osoba, o ktotej moWa w §4 ust.l, bdpbwiedzialna za
zgodnosc realizacji zamowienia objgtego tnniejsz^ umOw^ z jej pbstanowieniami.

§10

1. UmoWa niniejsza zostala zawarta w wyiEku udzielenia zamowietiia pubEcznego W trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Ptawo zamowieh pubEcznych.

2. Kazdorazowa ziiuana postanowieh nimejszej umowy, przy uwzglydnieniu Wyj^tkow w rnej
przewidzianych, Wymagac bgdzie fbrmy pisemnej pod rygorem liiewaznosci.

3. W sprawach tueuregulowanych postanowietuami niniejszej umowy maj^ ZastosoWanie przepisy Ustawy
Prawo zamowien pubEcznych oraz Kodeksu cywilnego.

4. Umowa bgdzie reaEzowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nt 29/pn/20l7.
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5. Eweiitualne spofy pbwstaie na tie stosowarda fiiniejszej uifiowy, Sttbny poddaj^ rbzstfzygfliigciu s^du

wlasdwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Natbdcvvego FufidusZu Zdcbtda (Katowice).

6. Umowa zostala sporzqdzona w ttzech jednobrziniq,cych egzeinplarzach, • z cZego dwa egZeinplarZe

otlzyfnuje Zamawiaj^Gy, jeden egzetnplarz otrZymuje Wykonawca.

ZAMAWIAj4CY WYKONAWCA

Zatqcznik hr 1 do uiiiowy zostailie przygotowatiy w opatciu o fofmulZiZ opis ptZedmiofii
ZamdwiOnia. Zzt^czidk tie 2 do timowy zostatiie prZygofOwa:tiy w Opatcia O pkt lA fOtttialatZa
ofeety. ZatsicZtiik tie 3 do utiiOwy Zostatiie pezygOtOwatiy w opaeciii o wz6t zatqcZOtiy dO wZOrO
uetiowy. Kopia pettiOttioctiictwa, 0 ktdrym tiiowa w preattibiile utitiowy, statiie si^ kolejtiytn
zatqcZtiiMem do arnowy (jezeli dotyczy).

mW sytuagi, obowiqyek podatkony ^ ̂tutu padatku od towarow i using b^df^e spbcygwat na
(aft. 91 uSt.3a pvp), calkowityni nynagrods^eniem umownjm b'^ds;ie wjnagrddt^nie he^podatku od to'ivafow t u.
w takirti pfygpadku sppisj umowy odnosopce si^ do wynagpod^enia bmtto (cen bruftO; ojefty brutto) naleiy fO^miec jako
odnoss(pce sii do wynagrodsfenia (cen, oferty) bet^podatku od towafoiv i ustug iiiniejs^e spistartie odpOMednio Uii^Zgkdnione
w redakgi sptpisoiv spiwieranej utnony.

I

NACZELNIK
Wydziahj Administracyjno-Gospodarczego

$l%skiego Z)dij/iah.i Wojewodzkiego
Narodowegc^indiiszu Zdrovvia w Katowicach

Marian Zidlkn

.laEROWNHC
Dzialu Planowams. i Aiiabr' I'.konoiaicznych

blaskiego Oddziahj Vv'ojswbdziaego
Naroiicwego Fimdui^ayZdrowiaw tuiowicach

Maedalena eram

. ̂ , KiEROWNIK
^  fziatu .nwestycji i Zamowien Publicznvch

^l^kiego Oddziatu Wbjewddzkie°o
jowego Zdrowia w Katowicach

Tomp^ ■'^hczkowski

Kama

Wojewodzkiego^Zdrot^w Katowicach
'^>^Oisdy^
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(imi§ i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsamosci)

OSWIADCZENIE

Oiwiadczam, ze znaha Jest mi definicja danych osobowych w rozumieriiu aii. 6 uStawy
z dnia 29 wrzesnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (bz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z pozn. zm.) w myil, ktorej za dane uwaza siq wszelkie informacje dotyczqce
zldentyfikowahej tub moizliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zobdwi^zuj^ si^:

1) do zachowania'w tajehiriicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

2) nie pozostawiaG bez dozoru, ani udost^pniac osoborn nieupowaZnionyfn dokcimentow
materialhyGh (w formie elektroniGznej, papierowej itp.) z danymi;

3) nie wykorzystywac an! nie udosti?pnlac nieuprawnlonym dokumentaGji z danymi do innyoh
oeiow hiz stuzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtoGZnego zniszGzenia, w sposob uniemoZliwiaj^Gy zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych hadmiarowo, niepotrzebnych lub bt^dhych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczhosGi wskazuj^Gych na
naruszenie ochrony danych, bezzwtocznie powiadomic Administratora BezpiecZenstwa
informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego,
wtasciwego ze wzgl^du na zaistniaty incydent kierownika komorki organizacyjnej w
Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urz^dowania rowniez ochron? obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegolhej dbatosci o zachowanie poufnosci,
integralnosci i dost^pnosci danych zwi^zanych z dokumentami znajdulqcymi si§
w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, takze dotyczqcych danych pracowhikow,
dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprz^towo - programowej
systemow informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczegolnej dbatosci o
zachowanie poufnosci tresci dokumentow, ktore znajduj^ si§ w obrocie w Narodowym
Funduszu Zdrowia, oraz pr^estrzegania zasad dost^pu do danych.

Wvkonano w 2 iednobrzmiacvch eazemplarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscowosc, data czytelny podpis

^ - ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
W
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Informuj^, iz wyboi* ztozonej przeze mnie oferty*:

* w zaleznosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) nie prbwadzi do powstania u Zamawiaj^cego obdwii^zku podatkowego zgodhie

z przepisami o podatku od towardw i ustug.

2) provvradzi do pOWStania u Zanfiawiaj^cego Obowi^zku podatkowogo zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zvviqzku z hihiejszym wskaZujQ

ponizej;

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

do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

o podatku od towarbw i ustug:

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

netto:

UWAGA/ Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozorto oferty, ktorej wybor prowadzUby do powstania
u zamawiaj^cego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiajqcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktdry miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c ofertq,
informuje zamawiajgoego, czy wybdr oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazw$ (rodzaj) towaru iub usiugi, ktofych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje sig, iz obowigzek doiiCzania wartosci podatku VAT ptaconego przeZ
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) cigzyna Zamawiajgcym w prZypadku, np.:
- wewngtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych wzaigczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i ustug objgte
mechanizmem odwroconOgo obcigzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfOndw oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze utzgdzenia wystgpujgce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wigze sig anaiogiczny OboWigzek doiiczenia ptzez
Zamawiajgcego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 29/pn/2017 wzor oswiadGzenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Fitrtta:

Adtes:

Na potizeby post^powania o udzielenie 2am6\Wenia publicznego pn. dostawa i wdtbzeriie

optogramowania do archiwizacji i kotelacji zdatzen oraz s^adczenie asysty techiiicznej,

prowadzofiego przez Narodo-wy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki,

osAdadczam, co nast^gpttje.

I. OSWIADCZENIR DOTYCZACE WKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze stanem pfawnytn i faktycznym dbtytZq^cylii

WykonaWcy:

A. OswiadcZam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpoWania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23

ustawy PraWo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ze zachodz^. w stosunku do ttinie podstaWy WyklucZenia z postigpowania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci t^stosomariie po'dstdiv^

wjkluC^enia spoMd wymienianych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy Psp).

UWaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wyklnczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^

wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej

przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krz\wdg lub

naprawienie szkody, Wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego Oraz wspolprac? z organarni scigania

oraz podjgcie konkretnych srodkow fechnicznych, organizacyjnych i kadroWych, ktore s^ odpowiednie dla

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

wykonaWcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec WykonaWcy, bgd^cego po'dttiiotem

zbiorowym, orzeczonO prawomocnym wyrokiem sq,du zakaz ubiegania si? o udzielenie Zamowienia Oraz
nie uplyn^i okreslony w tym -wyroku okres obowiq.Zywania tego zakazu.

1



Nrzamdwiehia: 29/pn/20l7 wzor oswiadGzehia, o ktorym mdwa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w Zwi^zku z podstaw^ wykliicZefiia,

o ktorej mowa w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien pubHcznych, podj^letn nast^ptij^ce srodki nap'rawcze:

2)

OswiadcZaffi, iz spelfiiaih warvinek udzialu w postgpowaniu okreslony przfez Zama'^xdaj^cfego w pkt V pkt

1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdokiosci ZaXvodowej (posiadania wyrnaganego dostWadczeiiia).

Wykonawca winien speltiic warunek dotycz^cy zdolnosd zawodowej (posiadania \xyniaganego
dostviadczenia) polegaj^cy na nalezjrtym wykonaniu, a w przypadku stwadczen okresOwych lub ci^iych
rowniez wykonywaniu^ w okresie ostathich 3 lat przed uplyweni terirdnu skiadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dosta^ roZumianej

jako dostawa systemu do arthiwizacji i korelacji zdatzed wraz z jego wdrozeftiem (ihstalacjq),

wykonanej lub wykonywatiej.

Szczegoly dotycz^ce warunku okreda SIWZ.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY POWOIJJTE SIE

WYKONAWCA *

*jezeli dotycZy

Oswiadczam^ ze w celu ■wykazania Spelniania wamnku udzialu w postepowaniu okredottego przez
Zania-wdaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosd Zawodowej (posiadanie Wyrnaganego
dosWiadczenia) nastepujq,cego podmiotu/podttiiotow**:

Lp. Nazwa/firma oraz
adtes podmiotu

REGON/
PESEL
/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powoluje si^ na zdolnosd
zawodow^ podmiotu

Oswiadczam, ze w stosunku do Ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktbrydi zdolnosc ZaWodoW^
(dos-vdadczenie) poWoluj? si^ W niniejszym post^powaniu, nie zadiodz^ podstawy WykluGZenia



Nrzamowiehia: 29/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

z post^powania o udzielenie zamo-wdeiiia, o ktPrych riiowa w art. 24 ust.l pkt 13^22 pzpj oraz,
ze podiaiot/ podtnioty te spelniaj^, w zakiresie, w jakiiii powbluj? si? na ich zasoby (zdblnosc zawodbw^,
warunek udzialu w pbst?pbwaniu.

liWi? i fiazwiskb upelnofnocnibnego ptzedslawiciela Wykonawcy:

Data



Nr zam6wienia: 29/pn/2017 - wzor osMadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOYS^J

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekaZuje Zafnawiajacemu w termiftie 3 dni od dtiia

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-kato-wice.pl) infofinacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy ptzynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] gtupy kapitaiowej z innym

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

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

i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcdw,

ktdrzy kontrolowani w sposdb bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc^, w tym rowniez

tego przedsi^biorc?.

Na podstawie inforrriacji zamieszczonej przez Zama^aj^cego na stronie internrtowej wv^.nfz.^

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyli oferty w post^powaniu na dostaw^ i wdrbzenie

bprogramowania do atchixwzacji i korelacji zdatzen oraz s^adczenie asysty technicZnej,

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gtupy kapitaiowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamdwien pubUcZnych. *

II. oswiadczam, iz nalez^ do tej samej gmpy kapitaiowej, o ktdrej mowa

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

*nalezy wskazac jedn^ Z opcji: I albo II

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

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadzq. do zakldcenia konkurencji w postepowaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnioiiego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis


