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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Asysta techniczna dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VMware,

w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrozeniowych

zat^cznikami do niniejszej SIWZ s^:
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2.

3.

4.

5.

6.

formularz oferty

formularz opis przedmiotu zamowienia
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oraz zal^cznikiem nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze

wzorem oswiadczenia o zobowi^zaniii do zachowania poufnosci

wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona piatnosc
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

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

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

II. Trvb udzielenia zaiiiowienia

Postppowanie o udzielenie zamPwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczPnego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamPwien publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843 ze zm.).

Rodzaj zamowienia: ushiga.

Numer postfpowania

Postppowanie, IdPrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 29/pn/2019. Wykonawcy

we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni sq o powolywanie sip na ww. numer.

Terminologia

IlekroP w niniejszej „Specyfikacji Istotnych WarunkPw ZamPwienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest

o "pzp" lub „ustawie", nale^ przez to rozumiec ustawp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamPwien publicznych.

Ilekroc w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj4cym", nalezy przez to rozumiec Sl^ski Oddziai WojewPdzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Sl^ski OW NFZ lub Slgski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach"

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

o „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentPw" nalezy przez to rozumiec rozporzqdzenie Ministra

Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajPw dokumentPw, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy

w postppowaniu 0 udzielenie zamPwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamPwienia

1.. Przedmiotem zamPwienia jest asysta techniczna dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VMware, .w tym

przeprowadzenie prac serwisowo-wdrozeniowych w zakresie i zgodnie z zasadami okreSlonymi w SIWZ, w tym

zgodnie z formiilarzem opis przedmiotu zamPwienia oraz wzorem umowy.

Kod WspPlnego Slownika ZamPwien (CPV): 71.35.63.00-1 ushigi wsparcia technicznego.

»Uwaga! Nazwy uzyte w formularzu opis przedmiotu zamowienia odnoszq si^ do oprogramowania posiqdanego

przez Slqski OW NFZ. Formularz opis przedmiotu zamowienia zawiera informacje niezbfdne dla zdefmioWania

posiadanego przez Slqskiego OW NFZ srodowiska, ktorego dotyczy przedmiot obj^ty niniejszym zamowieniem.

Posluzenie si§ nazwanii posiadanego oprogramowania jest zatem konieczne i nie stanowi wskazania na znak

towarowy, patent lub pochodzenie, na zrodlo lub szczegolny proces, ktdry charakteryzuje przedmiot zamowienia,

na konkretnego producenta, czy produkt.

Nazwy uzyte w SIWZ (w formularzu opis.przedmiotu zamowienia) stanowiq opis posiadanego przez Zamawiajqcego

srodowiska, ktorego dotyczy asysta techniczna.

» Realizacja zamPwienia bpdzie przebiegala na warunkach okreslonych w. formularzu opis przedmiotu zamPwienia

oraz we wzorze umowy, ktPre stanowiq integraln^ czp^P niniejszej SIWZ. WzPr umowy przewiduje i okresla

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

» SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamPwienia, okresla standardy jakosciowe, o ktPrych mowa w art. 91
ust.2a pzp.
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2. SMadaiac oferte Wvkonawca miedzv innvmi winien zloivc nastepuiace oswiadczenia. kt6rvch tresc znaiduie sie

w formularzu opis przedmiotu zamdwienia.

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

art.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow
dokument6w, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawey w post^powaniu o udzielenie zamdwienia

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

3. Warunki platnosci.

Warunki platnosci zostaly okreSlone we wzorze umowy.

4. Tnne informacie.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwpSci skladania ofert cz^Sciowych.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwoSci skladania ofert wariantowych.

• Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwoSci udzielenia zam6wien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

• Jpzyk postppowania.

WyjaSnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, postfpowanie. o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^ze si? z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480), ktdra formuluje zasad? uzywania j?zyka

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

polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy iimymi nazw wlasnych, zwyczajowo

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

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

5. Podwvkonawstwo.

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

• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawce czeSci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm podwvkonawcdw

(patrz pkt 8 formularza oferty).

• Zamawiajtjcy nie z^da informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu.

•W przypadku zamdwien na ushigi, ktdre maj^ bye wykonane w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed przyst^pieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s^ juz

znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi,

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

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

podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacj? uslugi (art. 36b ust.la pzp). ,

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

^ pisetrmej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem s^ uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?Sc

zamdwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawey a innym podmiotem

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

a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawcy nie jest producent, czy tez dystrybutor.

»Pod poj?ciem „producent" nalezy rozumiec rdwniez „przedstawiciela producenta". Pod poj?ciem „przedstawiciel

producenta" nalezy zas rozumiec podmiot formalnie upowa^iony przez producenta do wykonania w imieniu

producenta okreslonych czyimosci.
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6. Wvmog zatrudnienia na podstawie umowv o prace fart. 29 ust.3a 070)

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

Czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, okresla si? jako

czynnosci polegaj^ce na obsludze zgloszen dokonywanych przez Zamawiajqcego w toku realizacji umowy,

tj. przyjmowanie zgloszen w ramach okna czasowego, w szczegolno^ci w ramach infolinii (pod numerem telefonu)

oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszen.

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

1) Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpomiej w dniu

zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zalemosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez

Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlo^ Zamawiajqcemu (jednej z osob wskazanych w umowie) pisemne

oswiadczenie, iz osoba (osoby) wykonujqca w ramach niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci polegajqce na

Czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, okresla si? jako

czynnosci polegajqce na obsludze zgloszen dokonywanych przez Zamawiajqcego w toku realizacji umowy,

tj. przyjmowanie zgloszen oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszen w ramach Infolinii,

Oswiadczenie (kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych na

podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres obowiqzkow
pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy 0 prac?, dokladne okreslenie
podmiotu skladajqcego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Niezlozenie komplemego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub podwykonawc?)
uprawnia Zamawiajqcego do skorzystania z mozliwosci rozwiqzania umowy, jezeli Wykonawca (lub
podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego kompletnego oswiadczenia,
i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3

ust.l umowy. Zastosowanie majq tu postanowienia §9 ust.2 umowy.

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

przedmiotu zamowienia.

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? lub podwykonawc?

wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiajqcy zastrzega sobie nast?pujqce uprawnienia

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

pzp, dokumentowanych za pomocq oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:

a) mozliwosc zqdania ppswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwosc zqdania mnych dokumentow, np. dokumentow potwierdzajqcych oplacanie skladek

na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac? (wraz

z informacjq 0 liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlasciwego oddziahi ZUS lub

dowodow potwierdzajqcych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeh;
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-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

o prac?, w szczegdlnosci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat^ zawarcia umowy o prac§, rodzaj umowy
o prac? oraz zakres obowi^zkow pracownika.

c) mozliwosc zwrocenia si§ do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontrpli w przypadku

powzipcia w^tpliwosci co do sposobu zatmdnienia.

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

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatmdnienia na podstawie

umowy o pracp przez Wykonawcp lub podwykonawcp osob wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynno^ci,

CO do ktorych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracp.

3) Sankcje z tytulu niespetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: okresla wzor umowy

(uprawnienie Zamawiaj^cego do skorzystania z mozliwosci rozwi^zania umowy, kary umowne).

4) Rodzaj czynnosci niezb^dnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycz^ wymagania zatmdnienia

na podstawie umowy o pracp przez Wykonawcp lub podwykonawcp osob wykonuj^cych czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia: czynnosci wskazane powyzej.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamowienia

1. Terrain wykonania zamowienia: w okresie od 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

2. Miejsce wykonania zamowienia: ul. Kossutha 13 w Katowicach (za wyj^tkiem sytuacji nie wymagaj^cych

fizycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww. miejscu).

V. Warunki udziaiu w postenowaniu

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

2) speiniaj^ warunki udziahi w postppowaniu, o ile zostaly one okreslone przez ZamawiaJ^cego w ogloszeniu

o zamowieniu.

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

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

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw dp wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert§ oswiadczenie o niepodleganiu

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

intemetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rowniez oswiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic

dowody na to, ze podjpte przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci

udowodnie naprawienie szkody wyrz^dzonej przestppstwem lub przestppstwem skarbowym, zadPscuczynienie

pienipzne za doznan^ krzywdf lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wspdlpracp z organami scigania oraz podjpcie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestppstwom lub przestppstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu postppowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje sip, jezeli wobec Wykonawcy,

bpd^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania sip o udzielenie

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

» Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawcp na kazdym etapie postppowania o udzielenie zamowienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - Zaraawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warunkdw ndzialn

w postppowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).
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2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si§ o udzielenie zamowienia wymdg niepodlegania

wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia.

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

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

VI. Wvkaz oswiadczen lub dokumentow potwlerdzaiacvch spelnianie warunkdw udziatu w postepowahiu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Aktualne na dzien skladania oferty o^wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp w zakresie ustalonym

przez Zamawiaj^cego w ogtoszeniu o zamowienia oraz niniejszej SIWZ, tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu.

Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.lpktjpzp stanowi zai^cznik do SIWZ.

Oswiadczenie Wykonawca winien dol^czyc do oferty.

2. Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

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

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

-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaze Zamawiaj^cemu ww. oswiadczenie.

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

potwierdzaj^ce, ze powi^ania z irmym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post?powaniu

o udzielenie zamowienia.

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

3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 sklada kazdy z Wykonawcdw wspolnie ubiegajqcych si?

o udzielenie zam6wienia;

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si?

0 udzielenie zam6wienia.

4. Forma oSwiadczen i dokumentow.

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

skladania dokument6w lub oswiadczen, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.

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

zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy U2yciu srodkow komunikacji elektronicznej.

Zamawiaj^cy nie dopuScil rbwniez mozliwosci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyciu srodkdw

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

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

W post?powaniu niniejszym, w ktorym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwoSd

skladania dokumentow lub oswiadczeb, o ktorych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uzyciu srodkow komunikacji

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

Przedsi?biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajbw
dokumentow, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym ze:

1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokument6w, skladane s^

w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosd z oryginalem,

2) poSwiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,

sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.
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»Pelnomocnictwa skiadane w oryginale lub w formie kopii poswiadczonej notarialnie/odpis notariahy.

UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si^ o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do, oferty

pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy wiimi ustanowic petnomocnika do reprezentowania

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

umowy w sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B

SIWZ dia pelnomocnictw.

»Po§wiadczenia za zgodnosc z oiyginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo

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

dokumentow).

»Zamawiaj^cy moze z^dac przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow

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

w^tpliwosci CO do jej prawdziwosci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,

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

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

Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczen lub dokumentow

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

przeprowadzenia post?powania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane

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

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

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

post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlo^l wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

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

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie post?powania.

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

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

6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen 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 uzyskac za pomoc^ bezplatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegolnosci

rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow

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

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

w niniejszym postfpowaniu.

7. Art. 24aa pzp.

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

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokdnac oceny ofert, a nast?pnie zbadac, czy Wykonawca,

ktorego oferta zpstala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
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» 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 mote zbadac, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziaiu w post?powaniu wykonawca, ktdry zlozyi ofert? najwytej ocenion^

sposrod pozostalych ofert.

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

o§wiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komimikacja mi?dzy Zamawidj^cym a Wykonawcami odbywa si? za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listojpada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu

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

ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlotena pod

rygorem niewateotei w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac zlptene z zachowaniem formy okreslonej

w pkt X lit. B SIWZ (rowniez w przypadku jego zlotenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ustSa

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

w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mote z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamowienia (rowniez w przypadku ich zlotenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),

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

Przedsi?biorczotei i Technologii z dnia 16,10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow

dokument6w, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993/.

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

niekt6rych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rowniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

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

przy U2yciu srodkow komunikacji elektronicznej w rpzumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug

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

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

posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o swiadczeniu uslug drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), katea ze stron na z^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

w SIWZ.

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

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

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

wirmy bye kierowane na adres e-mail: zamOwieniar)ubliczne@.nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny bye

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mote zwrocic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnieh

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

niezwlocznie, jednak nie pdteiej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jeteli wartosc zamdwienia

jest nmiejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,

te wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie poteiej niz do kohca dnia, w ktorym uplywa

polowa wyznaczonego termiiiu skladania ofert. Jeteli wniosek o wyjasnienie tretei SIWZ wplyn^l po uplywie

terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj^cy

mote udzielic wyjasnieh albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.

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

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mote przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.
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10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sohot? lub dzien ustawowo

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

11. Osob^ uprawnion^ ze strbny Zamawiaj^cego do porozumiewania sif z Wykonawcami jest:

MariuszPartyka, Dziallnwestycji iZamowienPublicznych,

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

VTTT. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokoSci: 3 000,00

zlotych (slownie: trzy tysiqce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wniesc wadium wjednej lub kilku nast^puj^cych foimach:

1) pieni^dzu,

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spbldzielczej kasy oszcz§dno§ciowo-kredytowej, z tym,

ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^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.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wptacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewow mi^dzynarodowych podaje si?: SWIjFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Rrajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorazych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formic, innej niz pieni?aia, Wykonawca obowiazany jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Slaskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kpssutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410.

Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiajacemu od badania

zasadnosci zadania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoja waaioscia musi obejmowac okres odpowiadajacy

terminowi zwiazania oferta (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwiaZania oferta b?dzie zatem dzien, w ktorym uplywa termin skladania

ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Slaskiego OW NFZ, badz wplvw srodkdw

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

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastapi zgodnie z zasadami wynikajacymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

w spos6b nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhizyc termin zwiazania oferta, z tym

ze Zamawiajacy mo^e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwrocic si? do

Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaezony okres, nie dhizszy jednak niz 60 dni.

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

4. Przedluzenie terminu zwiazania oferta j®st dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu wamosci

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

Jezeli przedluzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
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wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako

naj korzystniej sza.

X. Qpis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypehiic formularze (w tym wzory oswiadczen) w sposdb trwaly poprzez wpisanie

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

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

wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si§ zbyt male, nalezy wykonac kserokopi? danego formularza

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

Wj'konawcy - informacje nale^ umiescic w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawcy.

Wykonawca winien przygotowac i zlo^c ofert^ z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zal^cznikow

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

zmian merytorycznych zapisow znajduj^cych si? we wzoraeh formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej

SIWZ.

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

niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jezeli Wykonawca edytuje formularz
lub oswiadczenie, zobowi^zany jest dokladnie porownac jego tresc z oryginalnym zapisem SIWZ w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv. czv tresc ofertv odpowlada tresci SIWZ decvdulaca iest wersia SIWZ w formacie pdf,

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i oswiadczen. W przypadku, gdy

tresc oferty nie b?dzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie

odrzuceniu.

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

Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

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

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

pelnomocnictwa (lub jego kopi? poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc do oferty. Ofert?,

oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisac osoba upowazniona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta

podpisana przez osob? nieupowamion^ zostanie uznana za niewazn^.

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

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast?puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 29/pn/2019

Asysta techniczna dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VMware
NIE OTWIERAC PRZED: godz. 12,30

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesylkl kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczyc,

ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazac numer postfpowania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci

za nast?pstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktorejkolwiek

z ww. informacji.

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

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

z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikow.
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W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykoriawcf zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktorych Wykonawca zastrzegl, ze nie' mog^ bye one udost^pnione innym uczestnikom postfpowania,

Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej; „ZALj\CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyc jew inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnic^ przedsiebiorstwa definiuje art. II ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

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

Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa

lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym zestawieniu i zbiorze ich

elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem informacji albo nie sq latwo

dostepne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzqdzania nimi podjql, przy

zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania ich w poufnosci.

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

w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie

skladania ofert, zastrzegl. ze nie mog^ bye one udostepniane oraz wvkazal. iz zastrzezone informacje stanowi%

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

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ oferte na cale zamowienie. Oferte sklada sie w formie

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

G. Tresd ztozonej oferty mnsi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

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

H. Wykonawcy mogq wspolnie ubiegac sie o ndzielenie zamowienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sie

0 udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy

winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zam6wienia albo do

reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien

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

I. Sposob wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

1) formularz oferty nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moze bye uzyta pieczec fumowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CENE

OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJE CALEGO ZAMOWIENIA,

zgodnie z pkt IA formularza oferty;

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyc do formularza oferty);

3) wzor informacji, o ktorej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona platno^c

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (informacje

zal^czyc do formularza oferty);

4) wzor oswiadczenia, o ktorym

mowa w art. 25a ust. I pkt 1

pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym

(oswiadczenie zal^czyc do formularza oferty);

A 10
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5) wzor oswiadczenia - grupa - nale^ wypehiid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlpzyc

kapitalowa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XL Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. . Ofertf nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:
Slqski Oddzial Wojewodzki Narodowego Furiduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 Dolroj nr 208A (II pi^tro),

w terminie do dnia do godziny 12.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert§, ktdra zostala zlozona po terminie.

3. Wykonawca moze, przed up}ywem.termin|i d^.^kij^j^ia ofert, zmiente lub wycofac ofert§.
4. Otwarcie ofert odb^dzie si^ w dniu ....I. o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokoj nr 217A (II piftro).

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

zamierza przeznaczyc na sfihansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert ZamawiaJacy podaje nazwy (fumy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje

dotyczace ceny, terminu wykonania'zamowienia i.warunkow platnosci zawartych w ofertach.

7.' Niezwlocznie no otwarcin ofert ZamawiaJacy zamieszcza na" stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl")

informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyc na sfmansowanie zamowienia;

2) finn oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zioiyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia iwarankow platnosci zawartych w ofertach.

XII. Opis sposObn obliczenia ceny ofertv

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanoWi calkowite wynagrodzenie przyshigujace Wykonawcy

.  " z tytuhi realizacji zamowienia. Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia,

zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje pkt 1A formularza oferty.

3. Wykonawca - w zaleznosci od tego, czy obowiazek zaplaty podatkii VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na

Zamawiajacym - do kwot netto dolicza, badz odpowiednio nie dolicza, wartosc 23% podatku VAT. W celu

ustalenia, na kim spoczywa obowiazek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferta informacje,

0 ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr za/^czo/jo ifo <S7IFZ).

Jezeli zlozono oferte, ktorej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug, ZamawiaJacy w celu oceny takiej oferty doliczy do

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

z tymi przepisami.

4. ,Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w Ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z dokladnoscia
do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzglednieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zadkraglac do pebiych

groszy, przy czym kohcowki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a, kohcowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do
1 grosza.

5. ZamawiaJacy odrzuci oferte, ktora b^dzie zawierala bl^dy w obliczeniu ceny.

6. Rozliczenia mi^dzy Zamawiajacym a Wykonawca b?da prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

7. Mechanizmpodzielonej platnosci-jezeli dotyczy.

ZamawiaJacy informuje, ze b^dzie realizowal platnosc za faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

platnosci tzw. split payment, wylacznie przy platnosciach bezgdtowkowych - polecenie przelewu lub

polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub ushig wymienionych w zalaczniku nr 15 do ustawy

0 podatku od towarow i using.

11

a



Nr zamowienia: 29/pn/2019

Mechanizm podzielonej piatnosci nie b?dzie wykorzystany do zapiaty za czynnosci lub zdarzenia pozostaj^ce

poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za ̂ wiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk? 0%.

W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej piatnosci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze

wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniaj^c^ podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia

z VAT b^dz opodatkowania stawk^ 0%.

XIII. Qpis krvteriow wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteriow i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b^dzie przedstawione ponizej jedyne kryterium oceny ofert oraz

nastfpuj^cy sposdb oceny ofert podlegaj^cych ocenie:

Kryterium:

Cena - waga 100%

najnlzsza zaoferowana cena

Iloscpunktow = X 100 pkt

cena zaoferowana w ofercie badanej

Ocena koncowa oferty b?dzie iloczynem ilosci punktow uzyskanych przy zastosowaniu powyzszego wzoru

matematycznego oraz wagi kryterium. Oferta najkorzystniejsza otrzyma ICQ punktow.

Przy obliczaniu punkty b?d^ podawane z doktadnosci^ do dwoch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady

wskazanej w pkt XII ppkt 4 SIWZ.

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

pzp.

XIV. Informacie o formalnosciach. iakie powinnv zostac dopelnione po wyborze ofertv w celu zawarcla

umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wazna, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, speinia

wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsza na podstawie kryterium

oceny ofert okreslonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

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

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

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VII pkt 2 SIWZ.

3. Zamawiaj^cy moze zawrzec lunow? przed uplywem terminow, o ktorych mowa w art. 94 ust.l pzp, jezeli:

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

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

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

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

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

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

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

imiowy drog^ korespondencyjnq, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpozniej w dniu

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

wykonania umowy.

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

. publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze

wybrac ofert? najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania

i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewa^ienia post?powania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
12
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XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy od Wykohawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,„zabezpieczeniem". Wysoko^c zabezpieczenia

wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cych

formach;

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spdldzielczej kasy oszczfdno^ciowo-kredytowej, z tym,

ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieni^znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsifbiorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego

najpozniej 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.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

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

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

jest zlo^c stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj

nr 410, najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,

0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem
ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.. O zamiarze dokonania zmiany formy

zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresie przyshiguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac

pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy,

jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wamosci zabezpieczenia (jezCli zabezpieczenie

zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci 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 termin zwrotu zabezpieczenia, okresla wzor umowy oraz art. 151

ust.l pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowy - wzor umowv

1. Istothe dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokosc kar
umownych z tytuhi nievi^konania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do

SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamowienia.

2. Integralrti cz?scii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umpwa o zachowaniu poutnosci w NFZ

stanowiica zalicznik nr 3 do wzoru umowy (umowy) oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych

osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufhosci stanowiica zalicznik nr 4

do wzoru umowy.
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3. Wykonawcy wyst^puj^cy wsp61nie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialnosc za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

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

zamowienia

1.

2.

4.

5.

6.

7.

Srodki ochrony prawnej przysiuguj^ na zasadach okreslonych w Dziale YI pzp.

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

ma lub miai interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub moze ponie^c szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o zamowieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj^ rowniez organizacjom wpisanym na iistf,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

Odwolanie przyshrguje wyi^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej

w post^powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^zany

na podstawie ustawy.

Jezeli wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnosci:

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

2) okreslenia warunkow udziatu w post^powaniu;

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

4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwolanie powirmo wskazywac czynnosc lub zaniechanie czyrmosci zamawiaj^cego, ktorej zarzuca sie

niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierae zwi^zle przedstawienie zarzutow, okreslad z^danie oraz wskazywad

okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie piseirlnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor^cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

Odwoluj^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposob, aby mogl on zapoznac si? z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj^tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktdrej jest on zobowi^any na podstawie ustawy, na ktore nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180

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

dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej

czynnosci. Na czynnosci, o ktorych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzezeniem art.

180 ust. 2 pzp.

10. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego

przyshiguje skarga do s^du. W postepowaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje sif odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy

niniejszego rozdzialu nie stanowi^ inaczej.

Skarge wnosi sie do s^du okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

Skarge wnosi sie za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,

przesylaj^c jednocze§nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora

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

rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

9.
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13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post^powania odwoiawczego wlasciwemu s^dowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg^ moze wniesc takze Prezes

Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz^du moze takze przyst^pic do tOcz^cego si? post?powania. Do

czynnosci podejmowanych przez. Prezesa Urz?du stosuje si? odpowietoio przepisy o prokuratorze ustawv

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywibego o prokuratorze.

14. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej regulujEj przepisy ustawy Prawo zamowien

ptiblicznych.

XVIIL RODO; informacia dla Wvkonawcow

KLAUZULAINFORMACYJNA

DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOB UCZESTNICZ4CYCH

W POST^POWANIU O UDZIELENfE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL4SKIODDZIAL

WOJEWODZKINFZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochroriie danych) (dalej:

RODO), Zamawiajqcy podaje nast?puj^ce informacje;

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCl I

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

danych Osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Panstwo skontaktowad

w nast?puj^cy sposob:

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

■ za pomoc^ platformy ePUAP,

" e-mailern: kancelaria@nfz-katowice.pl

.• INSPEKTOR OCHRONY DANYCII

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Pahstwa danych przez Sl^ski Oddziat Wojewodzlu NFZ mozna

kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?pujqcy sposob:

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

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

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

0 udzielenie zamdwienia publicznego zpak: 29/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstaw^ prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jest w szczegdlnoSci:

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

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

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

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

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

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

■  ustawa z dnia 29 wrze§nia 1994 r. 0 rachunkowosci;

■  ustawa z dnia 6 wrzebia 2001 r. 0 dost?pie do informacji publicznej;

■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i afchiwach.
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• ODBIOKCY DANYCli ()SOB()\\ YCin

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

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

dalej„pzp". , o

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

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

Ustawy o dost^pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostac przekazane podmiotom, z ktorymi

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

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

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

• OKRES PRZE( W \M \ l>\\\< II

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

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

obejmuje caly czas trwania umowy.

• PRAVY.\ OSOB. KT(')in< II l)\M. DOnt /\

W odniesieniu do danych nrzetwarzanvch we wskazanvm celu. osobic. ktorei dane dotvcza przvsluguie:

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

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

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

niezgodnym z pzp oraz nie moze naruszac integralnosciprotokolu oraz jego zalqcznikow,

■ na podstawie art. 18 RODO, prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu

zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej,

lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;

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

danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisow RODO,

Nie przvsluguie Panstwu:

■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;

■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO\

" na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw^ prawn^

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

• INFORM.AC.IA O WAMOOl PODA.MA DANYC H

Obowi^ek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym

w przepisach pzp, zwi^zanym z udziaiem w post?powaniu o udzielenie zamdwienia piiblicznego; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.

•  INFORMAC.JA W ZAKRESIE ZAl lOMATYZtmANEGO PODE.IMOWAiMA DECYZ.II ORAZ

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych deCyzje nie b^d^ podejmowane w sposob zautomatyzowany w tym

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

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

natychmiast zglosic Zamawiajqcemu.
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Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fitma:

OFERTA

formulatz ofetty

Natodowy Fundusz Zdro\^da
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numet REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajqcy b^dzie mogt zwrocic wadinm (dotyczy wadium

wniesionego w-pieni^dzu)

W nawi^zaniu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot asyst^ technicznq dla

posiadanych liceticji systemu do wirtualizacji VMware, w tym przeprowadzenie prac serwisowq

wdrozeniowych,

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

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

zl netto, zl brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

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

oraz podzielona platnosc

^ 0^
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lA.

fotmularz oferty

A B C D E F G

Lp.
Przedmiot zamowienia

zgodny z opisem zawartym
w formularzu opis

przedmiotu zamowienia WartoSc

netto

wzf

za 1 miesi^c

- Wartosc netto w zl za

_  realizacj? przedmiotu
zamowienia w okresie od

01.03.2020 r. do dnia

31.12.2020 r.

(wartosc z kolumny C x 10
miesi?cy)

Element obj?ty
mechanizmem

podzielonej
platnosci

(TAK/NIE)*

Wartosc 23%

podatku Vat
(obliczona od
warto^ci netto

z kolumny D)

Wartosc

brutto

(D + F)
wzl

1 Asysta techniczna

* nalezy wpisac „TAK", jezeli element dotyczy towarow lub ustug wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarow i using (Dz.U.20l8 poz.2174).

Oswiadezamy, iz cena oferty brutto zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki i naleznosci zwi^zane z realizacj^

zamowienia.

2. Oswiadezamy, iz zobowi^zujemy si? realizowac przedmiot zamowienia w okresie od 01.03.2020 t. do dnia

31.12.2020 r.

3. Oswiadezamy, ze akceptujemy wamnki platnosei okreslone we wzorze umowy.

4. Oswiadezamy, ze uwazamy si? za Zwi^zanych niniejsz% oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania

oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

5. Oswiadezamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy

infprmacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

6. Oswiadezamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zai^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem

Umowy o zaehowaniu poufnosei w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

7. Oswiadezamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Oswiadezamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej ez?sei

zamowienia*;

Lp. czesc zamowienia firma podwykonawcy

* nalezy wypelnic w pt23rpadku zamiam wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy wskazuj^c
cz?sc zamowienia powierzonq^ podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy
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9. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wybom naszej oferty do wniesieriia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci odpowiadaj^Gej 10% ceny ofetty. Zabezpieczenia wniesiemy "najpozniej- w' dniu

wyznaczonym jako dzien Zawarcia umowy.

10. Oswiadczamy, ' iz upowaznienie osob reptezentuj^cych Wykonawc^ w niniejszym posypowaniu;

(w tym podpisuj^cych ofert?/formuIarze/oswiadczenia)j a wskazanych ponizej" wynika z nast^puj^cego
dokUmentu*:

1) KRS ' . , :
2) ; CEIDG ■ , ' ■
3) peinomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

*zaznaczyc podpunkty ddtycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejsyym
post^powaniu:

/imi^ i nazwisko/ /podstawa uppwaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

11. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy** do grupy malych lub srednich przedsi^biprstw.

** niepotrzebne skteslic

Defmigi mahgo ora^ sredniego pr^dsi^bior^; a, mikropr^dsitbiorQi ̂ wiera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Prawo pr^dsi^hiomw
(Df^U. 2019.1292 sp Zgodnie ̂ art. 7-ust.1 pkt 1-pkt3 git. ustany u^te IV ustaivie okreslenia o^nac^ajci:, . • ■

1) mikroprzedsifbiorca - pi^dsi^biorci, ktpry w co najmniej jednym roku ̂  dmch ostatnichjat obrotonych spelniat Iqc^ie nast^ujuce

wartinki: - ■ ■ . ■

a) ̂trudnial srednioroct(nie mniej nii^l 0 pracownikou) ora^

b) osicfgrKil roc^y obrot netto ̂  spr^davy towdrow, nyrobow i ustug ora^ ̂  operagi ftnansonych niepr^krac^jeig rownoivartosd w i^oych 2t

mtlionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu ponyidiynegp na koniecjednego ̂  tych lot nie pr^ekrociyly rownowdrtosci-w ̂ toych 2 milionoiv

euro;, . .' .

2) maty przedsi^biorca - prrydskbiorci, ktory, w co. najmniej jednym roku ̂  dmch .dstatnich lat obrotonych spelnial Icicynie nast^ujqce

a) sptrudnial srednioroc^ie mniej ni^ 50 pracownikow ora;(^

b) odcfgncj rocfyiy obrot rietto ̂ e spnyda^. towdrow, nyrobow i uslug ora^ ̂  opera ji ftnansonych niepr^krac^ajciy rownowartosci wyloych 10

milionow euro; lub sumy aktywow jego bilansu sporzpdtynego naPoniecjednego ̂  ych lat nie prtykrocyyly rownowadosci » efotych 10 milionow

euro - i ktory nie jest mikroptyedsiibiorccy

3) sredni ptZedsi^biorca - pn^edd^biorc^, ktdry w co najtnniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych spelkial Icict^nie. nast^ujcice

warunki:

a) tyttmdniai srednioroctpiie mniej nii;^ 250pracownikow orat^.

■b) odcigncil rocryiy obrot netto ^e sptyeduiy towarow, nyrobow i uslug orar(_ ^ operagi ftnansonych nieptyekract^ajciy rownowartosci w yloych 50
milionow euro, lub sumy akywowjego bilansu spor^dtynego na koniecjednego ych lat nie prtykroctyly Mwnowartosd w sjoych 43 milionow
euro ' ■ ■ ■ ■ , ■

- i ktory nie jest mikropryedsifriorcii ani malym p'r^dsiibiprcci. •

12. ' Oswiadczamy, ze W5y)elnilismy obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RoZpOrz^dzenia
Parlamentii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
;fizycznych w zwiq^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu t^ch-
danych; oraz uchylenia dj^rektywy 55/46/WE (Ogolne rozporzq,dzeiiie o ochronie danych) wobec os6b
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fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w eelu ubiegania si?

o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post^powaniu.*
* W przypadku, gdy Wykonawea nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych

lub zachodzi wyl^czenie stosowania obowiq^zku infofmacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,

tresci oswiadczenia Wykoiiawca nie sklada, tj. nalezy wykresHc tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

13. Oswiadczeriie o zobowiq^zaniu do zachowania poufhosci dla Wykonawcy /osoby teprezentuj^cej
Wykonawc^.

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

zamowienia publicznego — zambwienie tor 29/pn/2019, z uwagi na udost^ptuanie Informacji Poufnych,
zobowi^zuj? si?/zobowi^zujemy si? do; ■

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiptem ktorej b?dzie usluga — asjsta technic^na dla posiadat^ch licemji sjstemu .do mirtmlispigi Ymware,

w tym prf^rowadr^nie prac serwisom wdro^niowjch w okresie realizacji zamowietiia, a takzc po wygasnipciu

lub rozwiqzaniu urnowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/nam przekaZane,

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

umowy.

14. ZM^cznikami do niniejszego formularza oferty sq nast?puj^ce wypetnione formularze/

oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w aft. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc;

2) oswiadczenie, o ktofym mowa w art. .25a ust. 1 pkt 1 pzp;

3) formularz opis przedmiotu zamowienia;

4) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis

notarialny) — jezeli uprawnienie do repfezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidenCyjnego);

5) iiine !... - jezeli dotyczy.

Uwaga!

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku ptzynaleznosci do tej same/ grupy. kapitatowej Wykonawea sklada

w terminie do 3 dni od i^miess^^nia informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5p'yp na stronie internetowej www.nfs'jkatowice.pl.

Imi? i nazwisko upefnomocnionego przedsta-mciela Wykonawcy:

Data .

podpis ...



Nt zamowienia: 29/pn/2019 formulatz opis ptzedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest asysta techniczna dia posiadanych iicencji systemu

do wirtualizacji VMware, w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrozeniowych w zakresie

i zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formulatzem opis

przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy.

I. Opis posiadanego przez SIgski OW NFZ srodowiska:

Lp. nazwa llosc
Numer

kontraktu

1 vSphere 6 Enterprise Plus
16CPU 49182049

2 vCenter Server 6 Standard
2

INSTANCJE
49182049

3 vCenter Site Recovery Manager 25VM 49182049

4 vCenter Server 6 Essentials Plus
1

INSTANCJA
49182049

5 vSphere 6 Essentials PLUS 6CPU 49182049

6 vSphere 6 Enterprise Plus 2CPU 484964076

7 vSphere 6 Standard 8CPU 484964076

Tabela

W ramach realizacji zamowienia nalezy swiadczyc ustug? asysty technicznej dia wszystkich

(patrz - Tabela) Iicencji na poziomie podstawowym (basic support and subscription).

Data zakonczenia aktualnej asysty technicznej dia Iicencji z poz. 6 i 7 tabeli powyzej

(nr kontraktu 484964076) to 09.04.2020 r., zas dia pozostatych Iicencji wskazanych w tabeli

powyzej: 31.12.2019 r.

Asysta techniczna objeta niniejszym zamowieniem winna bye swiadczona w terminie

dd dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

ll.Warunki oraz zakres swiadczenia asvstv technicznej:

a) dost^p do asysty technicznej b^dzie mozliwy w dni robocze (z wyt^czeniem

przypadajgcych na nie dnj ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8°° do 16°°;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

miejscem realizacji zamowienia (umowy) jest siedziba Sl^skiego OW NFZ
w Katowicaeh przy ul. Kossutha 13, za wyj^tkiem sytuacji niewymagaj^cych fizycznego
stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww. miejscu - w tym wypadku do realizacji
zgtoszenia Zamawiaj^cy udostQpni Wykonawcy pot^czenie VPN;
nielimitowana liczba zgtoszen;

zgtoszenia problemow b?d^ dzielone przez Zamawiaj^cego wedtug nast^puj^cych
kategorii:

• zgtoszenie krytyczne - przypadki niedziatania lub nieprawidtowego (wadliwego,
bt^dnego) dziatania oprogramowania, ktore powodujq przerwy w funkcjonowaniu
wirtualnego srodowiska lub catkowicie uniemozllwiaj^ jego funkcjonowanie; czas
reakcji na to zgtoszenie wynosi do 4 godz. roboczych licz^c od ctiwili zgtoszenia;

• zgtoszenie wazne - przypadki nieprawidtowego (wadliwego, bt^dnego) dziatania
oprogramowania niepowoduj^ce przerwy w funkcjonowaniu systemu do wirtualizacji

VMware; czas reakcji na to zgtoszenie wynosi do 8 godz. roboczych licz^c od chwili

zgtoszenia;

• zgtoszenie mniej istotne - przypadki nieprawidtowego (wadliwego, bt^dnego)

dziatania oprogramowania maj^ce minimalny wptyw na funkcjonowanie systemu do

wirtualizacji Vmware; czas reakcji na to zgtoszenie wynosi do 12 godz. roboczych
licz^c od chwili zgtoszenia;

dost^p do aktualnej bazy wiedzy oraz dokumentacji na stronie producenta systemu

do wirtualizacji VMware;

w  ramach zgtoszonych problemow Wykonawca dokona napraw urz^dzeh
i  oprogramowania obj^tych asyst^ techniczn^ dia posiadanych licencji systemu

do wirtualizacji VMware;

w ramach asysty technicznej Wykonawca przeprowadzi nast^puj^ce prace serwisowo -
wdrozeniowe:

prace serwisowo-wdrozeniowe dotycz^ posiadanego przez Zamawiaj^cego

oprogramowania obj^tego licencjami wskazanymi w Tabeli powyzej, ktore sq

zainstalowane na 15 fizycznych serwerach Zamawiaj^cego;

w ramach prac serwisowo-wdrozeniowych Wykonawca wykona aktualizacje

posiadanego przez Zamawiaj^cego srodowiska VMware vSphere 6.5 - obejmuj^cego

serwery vCenter oraz hosty - do najnowszej mozliwej wersji, ktora zapewni jego

poprawne funkcjonowanie;

Wykonawca zobowi^zuje si§ do przeprowadzenia aktualizacji w siedzibie

Zamawiaj^cego w Katowicaeh przy ul. Kossutha 13;

Wykonawca zobowi^zuje si§ do przeprowadzenia 5-dniowych autoryzowanych przez

producenta systemu do wirtualizacji VMware warsztatow dIa trzech (3)

administratorow (pracownikow Sl^skiego OW NFZ) z zakresu zagadnieh zwi^zanych

z zaawansowanym rozwi^zywaniem problemow srodowiska w nowej wersji. W trakcie

warsztatow zostan^ omowione przede wszystkim zagadnienia:

a) praca z logami i dziennikami w celu diagnozowania i rozwiqzywania problemow

zwiqzanych ze srodowiskiem,

2
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b) wprowadzanie zasad i procedur rozwi^zywania problemow,

c) zapoznanie si^ z architektur^ i funkcjonalnosciq pami^ci masowej niezb^dnej do

rozwi^zania problemow,

d)przedstawienie struktury wirtualnego przel^cznlka i jego funkcjonalnosci niezb^dnej

do rozwl^zywanla problemow z sieci^.

Warsztaty mog^ si? odbyc w siedzibie Zamawiaj?cego przy uL Kossutha 13 w Katowioach

lub w innym miejscu na terenle Polski wskazanym przez Wykonawc?.

Wykonawca przeprowadzi i zakonczy wskazane prace serwisowo - wdrozeniowe, w tym

warsztaty, w terminle do 180 dni IIcz^g od dnia zawarcia umowy.

Przez dni robocze na potrzeby niniejszego zamowienia nalezy rozumiec dni od poniedziatku

do piqtku za wyjqtkiem przypadajqcych na nie dni ustawowo wolnyoh od pracy.

Wszelkie zgtoszenia, o ktorych mowa w ninlejszym opisle przedmiotu zamowienia, mog^ bye

skutecznie przekazane przez Zamawiaj^cego za posrednictwem co najmniej jednego ze

wskazanych w dniu zawarcia umowy form kontaktu:

- numeru telefonu (infolinii),

- adresu poczty elektronicznej

- formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej.

III. Oswiadczenia Wykonawcy:

1. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz posiadamy wszelkie niezb?dne uprawnienia

do swiadczenia asysty technicznej dia posiadanego przez Slqski OW NFZ

oprogramowania VMware w zakresie i na warunkach opisanych w formularzu opis

przedmiotu zamowienia, bez naruszania uprawnien Zamawiajqcego oraz praw innych

osob bqdz podmiotow.Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewnienia

do ztozenia powyzszego oswiadczenia.

2. Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz prace serwisowo-wdrozeniowe oraz naprawy

oprogramowania b?d? wykonywane przez certyfikowanych inzynierow, a zatem

osoby reprezentuj?ce wysoki poziom kwalifikacji i kompetencji z zakresu urz?dzen i

oprogramowania, dedykowane do swiadczenia tego typu ustug.

3. Oswiadczamy i zobowi?zujemy si?, iz Zamawiajqcemu w ramach umowy b?dzie

przystugiwat dost?p oraz prawo do uzywania wszelkich aktualizacji, poprawek,

nowych wersji oprogramowania obj?tych asysty techniczn? oraz aktualnych sygnatur

oprogramowania pobieranego od producenta systemu do wirtualizacji VMware, bez

naruszania praw innych osob b?dz podmiotow, w sposob i w zakresie niezb?dnym do

korzystania z funkcji systemu do wirtualizacji VMware, zgodnie z jego

przeznaczeniem, w tym prawo do instalowania i wykorzystywania na uzytek

Zamawiaj?cego.
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IV.

Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaieznosci

od tego, czy dana osoba zatrudnlona jest przez Wykpnawc?, czy podwykonawc?)

przedtozy Zamawlaj£|cemu Gednej z osob wskazanych w umowie) pisemne

oswiadczenie, iz dsoba (osoby) wykonuj^ca w ramach niniejszego zamowienia (umowy)

czynnosci polegaj^ce na obstudze zgtoszen dokonywanych przez Zamawiaj^cego w toku

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

w ramach infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyjfcia zgtoszen, b^dzie

zatrudniona na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, w catym okresie

realizacji umowy. /patrz pkt III pkt 6 SIWZ/.

Podajemy liczb^ osob, ktore b^d^ obstugiwac zgtoszenia w toku realizacji umowy,

zatrudnionych na podstawie umowy o prac^ w catym okresie reaiizacji umowy:

''nalezy wpisac iiczb^ osob (co najmnjej 1 osoba)

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

-Natodowym Funduszem. Zdrowia — Slaskim Oddzialem Wojewodzkim z siedziba, w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowaiiym przez:

— Dyrektora Slaskiego Oddziaiu WojewodZkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

,-wirnieniu ktorego dziala: na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia

(kopia w zalaczeniu), /

zwanym dalej „Zamawiajacym"

a •

z  siedziba w , adres: , wpisanym do

....' ;.... prowadzonego przez podnurnerem /jezeli dotyczy/,

NIP: ...,..., REGON: ,..., wysokosc kapitalu zakladowego: /jezeli dotyczy/,

w ithieniu ktorego dziala:
.' ..... — , zwanym dalej „Wykonawca",

o.tresci nastepujacej:

§1 ' ■
Przedmiot umowy

-1. Przedmiotem umowy jest asysta techniczna dla posiadanych Ucencji systemu do wirtualizacji VMware,
w tym przeprqwadzenie prac serwisowo-wdrozeniowych, na warunkach i zasadach okre^onych

w riiniejszej umowie, w tyrn zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy — opis przedmiotu umowy, oraz

zgodnie z obowiazujacythi przepisami prawa.

Uwaga: zalacznik nr 1 zostanie przygotowany w oparciu o fohnularz opis przedmiotu zamowienia).

"2.. Wykonawca zobowiazuje sie, iz asysta techniczna bgdzie wykonywana przez certyfikowanych

..inzynierow a zatem osoby reprezentujace wysoki poziqm kwalifikacji i kompetencji z zakresu ufzadzeh

'  i oprqgramowania, dedykbwane dq swiadczenia tegq typu using.

Na etapie reahzacji umOwy, na zadanie Zarnawiajacego, Wykonawca zobowiazany bgdzie przedstawic

stqsowny certyfikat.

Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje sie, iz posiada wsZelkie nieZbedne uprawnienia do swiadczenia

asysty technicznej dla posiadanych przez Zamawiajacego licencji systemu do wirtualizacji VMware,

w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrozeniowych w zakresie i na warunkach opisanych

w zalaczniku nr 1 do umowy, bez naruszania uprawnieh Zamawiajacego oraz praw innych osob badz

podmiotow. Wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzeniem prac serwisowo-wdrozeniowych,

q ktorych mowa w zalaczniku nr 1 do umowy ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca oswiadcza, iz, aktualizacja posiadanego przez Zamawiajacego srodowiska VMware vSphere

6.5 — obejmujacegq serwery vCenter oraz hosty do najnowszej mozUwej wersji^ ktora zapewni jego

poprawne funkcjonowanie — nastapi bez naruszania praw innych osob badz podmiotow, w sposob

i w zakresie niezbednym do korzystania z funkcji danego srodowiska, zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Rqzpoczecie swiadczenia asysty technicznej zostanie potwierdzone przez Stronyprotokolem umchomienia.

5. Zakohczenie reahzacji calej umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokoiem koncowym. Protokol

kbhcowy winien potwierdzac nalezyte wykonanie umowy. Protokol ten b^dzie stanqwil podstawe
zwrotu zabeZpieczenia nalezytegq wykqnania umowy na zasadach • opisanych w niniejszej umowie.

Protokol koncowy winien zostac pqdpisahy bez zb^dnej zwloki.

6. Obowiazek sporzadzenia protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, spoczywa na Wykonawcy.

Protokoly winny zostac podpisane przez przedstawicieh obu Stron umowy, o ktorych mowa w. §5 ust.1

oraz ust.2 umowy.
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7. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma

podwykonawcy/, cz^sc zamowienia- wskazan^ w ofetcie Wykonawcy ziozoriej w, zamowieniu
nr 29/pn/2019, tj.- (je^lidotyc^). ■

8. W toku realizacji umcwy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy bq,dz ztezygnowac
z podyykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zfozonej w zamowieniu nr 29/pn/2019. Zmiana

.  ̂ b^dz rezygnacja winna nast^ic w; drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny znuany
b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazaniem nowego -podwykonawcy przy

uwzgl^dnieniu postanowien §1 ust.9 oraz §la umowy (je^li dotyc;^!).

9. W zwi^zku z tym, iz usluga obj^ta przedmiotem umowy co do zasady b^dzie wykonyw^a w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu . nadzorowi Zama^aj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^, juz znane, podai nazwy albo inuona

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

w wykonanie uslugi. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadaniiac Zamawiaj^cego o,wszelkich zmianach

danych, o ktorych mowa w, zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaz)rwac

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

realizacj? uslugi (je^li dotycsQi). ■

1.

-  -Sl«
Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tegp, czy dana
osoba zatmdniona jest przez Wykonawc?, czy pod-y^konawc?) prZediozy Zamawiaj^cemu (jednej

z osob wskazanych "w umowie) pisemiie oswiadczenie, iz osoba (osoby) wykonuj^ca w ramach

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

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

w szczegolnosci w ramach infolinii (pod numerem telefonu) oraz pot^erdzanie przyj?cia zgloszen,

. b?dzie zatmdniona na podstawie umowy' o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, w calym okresie

realizacji umowy.

Oswiadczenie (kompleme oswiadczenie) winno zawierac rowniez wykaz os6b ,(imi? i nazwisko)

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

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

i rodzaju umowy o. prac?, dokladne okreslenie podmiom skladajs^cego oswiadczenie, dat? zlozenia

oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do. zlozenia os-wdadczenia w imieniu Wykonawcy lub

' podwykonawcy.

Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub

podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z mozliwosci rozwiq,zania umowy, jezeli

Wykonawca (lub jpodwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego

kompletnego oswiadczenia, i naliczenia Wykonawcy kary umoymej w wysokosci 10% wynagrodzenia

calkowitego bmtto okreslonego w §3 ust. 1 umowy. Zastospwanie maj^ tu postanowienia- §9 ust.2

umowy.

osob (co najmniej 1) ohstugujcicych ^iosi^nia n> toku realis^gi -Ufnony nak'^ podac w jormulan^u opis

2. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nastppuj^ce uprawnienia w zakresie kontroH spelrdania przez Wykonawc?

lub podwykonawc? wymagahj o ktorych rhowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowahych za pomoc^
oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:

a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgpdnosc z oryginalem kopii umowy o prac? zatmdnionego

pracownika;

b) mozliwosc- z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych oplacanie skladek

' na ubezpieczenie spoleczne i zdrowome z tymlu zatmdnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
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z informacj^ o liczbie odptowadzonych skladek) w postaci zaswiadcZenia wtasciwego oddziaiii

ZUS lub. dowodow potwierdzaj£|,cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen;

-  zawieraj^cych itiformaGje,, w tym dahe ospbowe, niezbgdne do weryfikacji zatnidnienia na podstawie

umqwy o prac?, w ■ szczegolnosci imi^ i nazwisko . zatrudnionego pracownika, datp zawarcia umowy

o pracg, rodzaj umowy o ptacp oraz zakres pbowi^zkow praeownika.

■  • - c)v mozKwpsc zwrocenia si? ;do Panstwowej Inspekcji Praeyi(i?IP) o przeprowadzenie kpntroli
. wprzypadkupowzipeia-w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.'

rWskazane pod . Ut. . a i b dokumenty Wykonawca przediozy ̂ Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie

Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tyiii wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wympgu

-  zatnidnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub pod-^konawc? osob. wykonuj^cych

w ttakcie tealizaeji umowy czynnoaci, co do ktorych przedtniotpwa SIWZ (umowa) wymaga zatnidnienia'
na podstawie Umowy p prac?.

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

Wykpnawc?: .

3. PrzeZ czynnosci, ktoiych wykonanie. polega na \yykonywaniu pracy w rpzumieniu kodeksu pracy,
rozumie si? cZynnosci polegaj^ce, na obsiudze zgloszen dokonywanych przez Zamarwaj^cego w toku

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

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

4. Zmiana osoby/osob wskazanych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust.1, jest mozUwa pod

warunkiem. spelnienia wymogu Zatrudniania na podstawie umowy o prac? w roZunaieniu 'Kodeksu
piracy. Zmiana dokonywana.jest w fortnie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy (lub podwykdnawcy)

z podaniem danych nowej osoby oraz przy zachowaniu wymogow ust.l. Zmiana osob wymaga

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

lub za posrednictw-em poczty e-mail:

§2

Tetmin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje si? realizowac przedmiotow^ umow? w pkresie od 01.03.2020 r. dp dnia

31.12.2020 r.

2. Miejscem realizacji umowy jest siedziba Sl£(.skiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w KatowicaCh,

za wyj^tkiem sytuacji nje wymagaj^cych fizycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww.

miejscu.

§3

Wynagtodzenie calkowite umowy

1. Wynagrodzenie calkowite Z tymlu niniejszej umowy .wynosi: zl brutto (slownie:

......... zlotych bnitto), w tym'wynagrodzenie calkowite netto: ... zl, zgodnie z Zal^cznikiem nr 2

do urnowy - kalkulacja cenowa..

(Uwaga: ̂iqci^nik nr 2 f(Ostanie pr^gotowanj w oparciu o^pkt 1A.formulari^ oferty).

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

oplaty, podatkiinaleZnoscizwi^zane z realizacjq, umowy. , . -

3. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie calkowite brutto umowy okreslone w §3 ust. 1 ump-^,
nie narusza przepisow ustawy z dnia 22 Kpca 2016 r. o zmianie ustawy o minimakiym wynagrodzeniu

za prac? oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 2177).
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§4 ,
Tettniny i wamnki pfatndsci

1. Zaplata wynagtodzenia z tytalu umowy b^dzie nast^powala miesi^cznie z doiu, w formie polecenia

przelewu, w terminie do 30 dni liczq,c od dnia dostarczenia przez Wykonawc? do siedziby Sl^skiego
. OW NFZ prawidiowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany

lia fakturze VAT. Podstaw^ zaplaty b^dzie cqmiesiict^njprotokotpramdiowej reali^agi umowy. ■

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

. o mechanizmie podzielonej platnosci:,

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

NIP: 1070001057, Odbiorca i platiiik faktur VAT: Sl^ski Oddziai Wojewodzki NFZ z siedziby
w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

3.' Suma wartosci brutto faktur VAT wystaydonych z tytulu nitiiejszej umowy ni'e moze przekroczyc

kwoty brutto wskazanej w §3 ust.l umowy.

4. Za dat? dokonania plamosci wynagrodzenia uznaje siy dzien.obci^zenia rachunku Zainawiaj^cego.

5. ■ Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagtodzenia, Uczone

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

6._ Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawcy na osob? trzeci%

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku ustawowej zrniany stawki podatku VAT przed wystawieniem faktury VAT, zmiana

zostanie uwzgl^dniona w umowie. W przypadku zwi^kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie

calkowite netto limowy (§3 ust.. 1), w tym takze wartosci (ceny) netto podane w umowie, zostanie
obnizone w taki sposob, aby po doHczeniu aktuakiie obowi^zujqcej stawki podatku VAT,

wynagrodzenie calkowite brutto umowy (§3 uSt.l) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez

■.Wykotiawc?wzam6wieniunr29/pn/2019, tj zl brutto. '
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy
(0 ust. 1), w tym takze do wartosci (ceny) netto podanej w umowie, zostanie doliczony podatek

■ VAT w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokosci.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelktmi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy
zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.

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

§5
1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiajq,cego do podpisywania protokolow, o ktorych mowa

w niniejszej umowie oraz zobowi^zanymi do nadzorowatiia prawidlowej realizacji' postanowien
umowy, jest 1) tel. , adres e-mail: lub 2) , tel , adres
e-mail: Dla skutecznosci.wystarczy dzialanie jednej z 'wymienionycb wyzej osob.

2. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz zobowiqzan^ do nadzorowania prawidlowej realizacji postanowien umowy,
jest 1) ,, tel. —. ..., fax adres e-mail: lub 2) , tel ;., fax

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

3. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 dla swojej
skutecznosci b^dzie wymagala jedynie jednostroimego pisemnego oswiadczenia skierowanego do
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drugiej Strony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego oboW^zuje

zmiana. , ,

§6 ■

1. W. przypadku zglqszenia ptzez Zama\daj^cego nieprawidlowosci lub innych problemow

dotycz^cych oprogramowania obj^tego urnow^ Wykonawca zobowi^zuje siq zapewnic czasy reakcji

zgodne ze wskazanyini w pkt II lit. d zal^cznika nr 1 do umowy. Czynnosci bqd^ kontynuowane

az do usuni^cia nieprawidlowosci lub innych problemow.

2. ■ Wszelkie zgloszenia w ramach - niniejszej umowy mog^ bye skutecznie przekazane przez

■ ZamarWaj^cego za posre^ctwem numeru telefonu (infolinii) podanego przez Wykonawcq:

....'(jezeli dotyczy), poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez

Wykonawc?: (jezeU dotyczy) b^dz za posrednictwem formularza'zgloszeniowego

na stronie internetowej wskazanej przez Wykdnawcq: (jezeli dotyczy). Fakt

otrzymania zgloszenia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast potwierdzic za posrednictwem

' poCzty elektronicznej na adres e-mail Zamawiaj^cego:

Wykonawca zobowistzuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej. zmianie

dotycza,cej wskazanego sposobu kontakm (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaja,cemu

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

■ rygorem uznania zgloszenia dokohanego przez Zamawiajacego na podany w ust.2 sposob kontakm,

za skuteczne.

3. Wszelkie koszty zwi^zane z .usuni?ciem problemow, o ktorych mowa w pkt II lit. d zal^cznika nr 1

do umowy ponosi Wykonawca.

§7

Katy umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu

kary umowne:

1) 'w wysokbsci 100,00'zl Za kazdy dzieh oppznienia w rozp6cz?ciu reahzacji. umowy przez

Wykonawc? w stosunku do terminu wynikajacego z §2 ust.l umowy. Jezeli oppznienie przekroczy

14 dni Zamawiajacy uprawniony jest do skorzystania z mozliwosci odstapienia od umowy oraz

naUczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego

bmtto okreslonego w §3 ust.l umowy.

2) w wysokosci 50,00 zt za kazda rozpocz?ta godzin? robocza opoznienia w stosunku do kazdego

ze wskazanych.w pkt II lit. d zalacznika nr 1 do umowy czasow reakcji (odpowiednio do rodzaju

zgloszenia: 4, 8 albo 12 godzin);

3) w wysokosci 300,00 zi za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu przeprowadzenia prac

serwisowo — wdrozenibwych, o ktorym mowa w pkt II Ht. g zalacznika nr 1 do umowy (do 180

dni liczac od dnia zawarcia umowy);

-  4) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzieh niezatmdniania w oparciu o umow? o prac? osoby

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

umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

5) w r^sokosci 100 zl za kazdy dzieh opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,

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

6) w wysokosci 50 zi za kazdy dzieh braku dost?pu przez Zamawiajacego do ktorejkolwiek
z uslug/funkcjonahaosci opisanych w zalaczniku nr 1 do umowy — opis. przedmiom umowy

— w przypadku, gdy brak dost?pu trwa dluzej niz jeden dzieh hczac od daty powiadomienia

Wykonawcy o braku dost?pu;
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7) w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 ustl umowy, jezeli

Wykonawca z przyczyn lez^cych po jego stronie zlozy oswiadczenie o odst^pieniu od umowy

b^dz o rozwiqzaniu umowy.

2. Jezeli suma kwot z tytulu kar umownych, o ktorych mowa w ustl pkt od 2 do 6 przekroczy 5%

wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 ustl umowy, Zamawiaj^cy uprawniony jest

do skorzystania z mozliwosci rozwiq^zania umowy oraz naliczenia- Wykonawcy dodatkowo kary

umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy .

3. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie wystarcza na pokrycie szkody.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania

wezwania do zapiaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic

nalezn^ mu kar^, jak rowniez nalezne.mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jakq^

ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

5. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^ienia okolicznosci sily

wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc

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

katastfofalne dziaiania przyrody, zamieszki uliczne, o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.

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

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

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

Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umo-vi^. Sankcja w postaci kary

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

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

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

§8

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

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

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

w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy, w tym w okresie reahzowania zobowi^zah z tytulu gwarancji

i r?kojmi za wady, zobowi^zane sq^ do zachowania w tajemnicy wszeUdch informacji poufnych

dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych

i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie

realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla^ Wykonawca

odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si?

wykonuj^c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za

naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

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

o zachowaniu poufnosci w NFZ stanowi^ca zal^cznik nr 3 do niniejszej umowy.

2.. Ujawnienie informacji pou&iej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodzq.

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

kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ,
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a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania

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

3. Osoby po stronie Zama-wiaj^cego zobowi^zane s^, do zachowania w tajemnicy informacji

zastrzezonych przez Wykonawc? jako tajemnica przedsigbiorstwa oraz danych osobowych

w granicach przewidzianych w obowi^zujq,cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy

niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^cq^ RODO oraz ze wypelnii

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

ktorych dane osobow;e bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu reaHzacji niniejszej umowy,

w przypadku, gdy obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

5. Klauzula informacjrjna dot przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia

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

przez pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedkiada jednej

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

§9

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

roboczych hcz^c od dnia powzi?cia wiadomosci o przyczynie odst^ienia, poprzez pisemne

oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okohcznosci stanowi^ce podstaw? odst^ienia

od umowy. Odst^ienie od umowy nast?puje z dniem zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia

o odst^ieniu. W przypadku odst^ienia od umowy Wykonawcy nie przyslugujq^ z tego tymlu zadne

roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego. Zastrzega si?, iz skutki odstqpienia maj^ nast^ic na

przyszlosc i nie dotycz^ takich inslytucji jak kary umowne, czy prawo zq^dania odszkodowania za

nienalezyte wykonanie umowy.

2. Rozwi^zanie umowy, o ktorym mowa w §la ust.l b^dz w §7 ust.2 umowy, winno nast^pic poprzez

pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okohcznosci stanowiqce podstaw?

rozwiqzania umowy. Rozwi^anie umowy nast?puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu zlozenia

Wykonawcy pisemnego, oswiadczenia. W takim przypadku Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie

jedynie za okres faktycznego wykonywania umowy. Rozhczenie nast^pi z uwzgl?dnieniem zasady,

ze naleznosc za 1 miesi^c odpowiada 1/10 wynagrodzenia calkowitego brutto umowy, o ktorym

mowa w §3 ust.l umowy, zas naleznosc za 1 dzieh odpowiada 1/30 z 1/10 ww. wynagrodzenia

calkowitego brutto umowy. Wykonawca obowi^zany b?dzie zwrocic Zamawiaj^cemu nienalezn^

cz?sc wynagrodzenia w terminie 30 dni hcz^c od dnia otrzymania stosownego wezwania, na podany

w wezwaniu rachunek bankowy.

§10

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (slownie;

zlotych), CO stanowi 10% wynagrodzenia calkowitego brutto umowy (ceny oferty brutto).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

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

khka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh pubhcznych. Zmiana formy

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

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

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wj^rzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia

zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. W okresie przysluguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac

pozbawiony mozhwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilo w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli

zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokiimentu).

4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamowien

publicztiych. Zamawiaj^cy zwrocy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni

licz^c od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiaj^cego zia nalezycie wykonane, tj. od

-  dnia podpisania protokotu koncomgo. Protokol koncowy winien potwierdzac' nalez3rte wykonanie

umowy. .

§11

Mechanizm podzielonej platnosci — jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b?dzie realizowal plamosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy piatnosciach bezgotowkowych — polecenie

przelewu lub polecenie zapiaty, jezeli umowa dotyczy to-vvarow lub uslug wyniienionych w zal^czniku

nr lS'do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi using (Dz.U.2Q18 poz.2174).
Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystywany do zapiaty za czynnosci iub zdarzenia

ppzostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowama, kary umowne, a takze za swiadczenia

■^olnione z VAT iub opodatkowane stawk^ 0%.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod^ na dokonjrwanie przez Zamawiaj^cego platnosci w systemie
podzielonej platnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawcp
fakturach jest rozHczeniowym rachunkiem firmowym — rachunek VAT.

3.

4.

- 2.

§12
1. Umowa. niniejsza zostala zawarta w wyruku udzielenia zamowienia pubhcznego w pybie przetargu

. nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.
2. W sprawach nieufegulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ izastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywOnego.
3. Umowa bedzie realizowana zgodnie Z ofert^ Wykonawcy zlozon^w zamowieniu nr 29/pn/2019.
4. Kazdorazowa zmiana postano'wdeh niniejszej umowy, przy uwzgledrdeniu wyj^tkow w niej

pirzewidzianych, wymagac.bedzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. -
5. Ewentualne spory powstale na de stosowania niniejszej urnowy, Strony poddaj^ rbzstrzygnieciu s^du

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

6. Urnowa zostala spOrz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

14
Wydziahi Ksi^pwoici

0 }6wny Ksi pgowy
Sl^kiego Qddziahi Wojew6dzkiego.

Narodowego Fundusru Zdrowia w KaUwIcach

.  PublicznychrSzlvWoiewodzidegokatowicach^.

Krzyszt

KIBBeWNIK
'  dt ! '^"«'i/„Bkononiicznych

/T^ Qadziatu Wojewdazkiegofar^dowfcirPunduVu Zdrowia w. Katowicach
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSGI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Slqskim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^

w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez;

- Sl^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziata: na podstawie petnomocnictwa nr z dnia

, zwanym dalej „Zamawiaji^Gym"

a

z siedzib^ w adres; wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem /jezeli

dotyozy/,

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

w imieniu ktorego dziata:

-  , zwanym dalej „WykonawG^",

o tresoi nastepuj^oej:

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

asysta technlczna dia posiadanych [icenoji systemu do wirtualizacjl VMware,

w tym przeprowadzenie prac serwiscwo-wdrpzeniowych, zwanej dalej „umow^

podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych

wzajemnie w trakcie reaiizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co nast^puje:

§1

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

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

w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci Zamawiaj^cego lub

. przedsi^wzi^c Zamawiaj^cego zwi^zanych z realizacjq umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^zku z

reaiizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiajicego, ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

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

powszechnie znane lub jawne.

§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje si§ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, wjakiej zostaty mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej

wspotpracy w zakresie reaiizacji umowy podstawowej;
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3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

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

Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyl^cznie osobom bior^cym udziaf

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te

niezb^dne dia prawidfowej realizacji umowy podstawowej;

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

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

pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania

od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu

poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na tak^ czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

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

sii do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom biorqcym udzial w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okazi upowaznienie Zamawiajqcemu do udziafu w realizacji umowy

podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiafow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b^dqcymi w posiadaniu Wykonawcy, Sposob zniszczenia

materiafow winien uzyskac pisemny akceptacj^ Zamawiajqcego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiizkow dotyczicych Informacji

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

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

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

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

3. Osoby bior^ce udziaf w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

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

rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowiizujice ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru

okreslonego w zat^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowiizuje si^ ztozyc Zamawiaj^cemu przed przystipieniem do

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

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

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

podstawowej.
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Nr zamowienia: 29/pn/2019 zal^cznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
o zachowaniu poufnosci w NFZ

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

Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot^ 1.000,00 ztotych

/stownie; jeden tysi^c 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

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

paragrafu, nie moze przekroczyc wysokosci 50% |/stownie: pi^cdziesi^t procent/
wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §3 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega' sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,
1

odszkodowania za zawinione wy^cznie przez Wykonawc^ ujawniepie Informacji

Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar^ umownq, w przypadku, gdy szkoda

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

umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.
7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wo^ec Zamawiaj^cego przez caty

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

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

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

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

a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie oboyvi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowiqzani przez Wykonawcy do przestrzegania zobowi^zah wynikaj^cych
I

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie majq zastosowaniajdo Inforrnacji Poufnych, ktorych
ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zujqcych przepisow

prawa.

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

innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,

niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego prZed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiqzany na mocy obowi^Zuj^cych pijzepisow prawa, wezwania sqdu

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

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wytqcznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowi^zany do podj^pia wszelkich uzasadnionych srodkow majqcych

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

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganiej postanowieh niniejszej umowy
przez swoich pracownikow b^dz inne, osoby, ktore bj^d^ zaangazowane w proces
realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (v\^ tym takze za podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow).
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§5

cznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufnosci w NFZ

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

ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

1 odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozpstajq w mocy takze po wygasnlpciu ninlejszej

umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czajqc okresu gwarancji I rpkojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza 1 wyraza zgodp na to, ze nie bpdzie uprawniony do nabycia

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

uzyskanych.

§7

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

wtasciwemu miejscowo ze wzglpdu na siedzibp Zamawiajqcego s^dowi

powszechnemu.

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

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zujqce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq forrriy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ czpsc.

§10

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

z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

^^P^Spubliczaych

Ka/a
Strona 4 z 5



Nr zamowienia: 29/pn/2019 zal^cznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufnosci w NFZ

Zaiacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ -wzor Oswiadczenia

(imi^ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADGZENIE

o zobowisizaniu do zachowania poufnosci

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

realizacji umowy na asyst^ technlczn^ dia posladanych llcencji systemu

do wirtual|zacji VMware, w tym przeprowadzenle prac serwisowo-wdrozeniowych,

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

1) zachowania w tajemnicy wszystklch Informacji Poufnych uzyskanych podczas

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

wjakiej zostaty mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

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

VVyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

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

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

\J^
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Nrzamowienia: 29/pn/2019
Za^cznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiazaniu do zachowania poufnosci

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL^SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWI4ZKU Z ZAWARCIEM

IREALIZACJ4 UMOWY (pzp)

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

• ADi\ll\ISTR.\TOR DANYCH OSOB()\\N( II

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Slqskiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewpdzkim, z ktorym mog^ sip Pahstwo
skontaktowac w nastppuj^cy sposob:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANA'CH

,

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Slqski Oddziai Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac sip z Inspektorem Ochrony Danych w nastppuj^cy sposob:

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

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pI
• CEL I J'ODSTAW^ PRZE I WARZANI.V

Panstwa dane osobowe bpd^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku postppowania o udzielenie zamowienia publicznego na asystp technicznq dia posiadanych
licencji systemn do wirtualizacji Vmware, w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrozeniowych
w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr postppowania:
29/pn/2019), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej
„pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udostppnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.
• ODBIORCA DANYCH OSOBOW YCH

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

• ZRODLO I KA I ECORIE DANM H OSOBOW YC 11

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy - rowniez podwykonawcow, w trakcie postppowania o udzielenie zamowienia publicznego.
• OKRES PRZECHOW^ W A.MA DANYCH

Panstwa dane osobowe bpd^ przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezbpdny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikaj^cy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

• PRAW A OSOB, K I ORYCH DANE DOTYCZ4

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyshiguje:
■ prawo dostppu do tresci swoich danych;

■ prawo do sprostowania danych;

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
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Nrzamowienia: 29/pn/2019
ZaJqcznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowigzaniu do zachowania poufnosci

" prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

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

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

• INFORM \( .1 \ O \V\ MOCili P()1).\jM.\ 1) \^^ ( 11

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dia realizacji postanowieh umowy, zawartej

w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.

•  iNFORM.\(.l\ W /VKRFSil Z.Al TOM \ 1 ̂ /.0\\ Wi.CiO PODF.IMOW \M \ l)i.<\/..ll

()R\/i'ROI il.OW \M\

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

(imiq i nazwisko)

(mzwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dia pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawcy podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OWNFZ w Katowicach, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje
si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorej jest asysta techniczna dia posiadanych licencji systemu
do wirtualizacji Vmware, w tym przeprowadzenie prac serwisowo-wdrozeniowych w
okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasni?ciu lub rozwi^aniu umowy, niezaleznie od
formy w jakiej zostaly mi przekazane;

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

miejscowosc, data czytelnypodpis

\s^
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Nr zamowienia: 29/pn/2019 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona ptatnosc

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

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

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

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

ponizej:

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

do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

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

netto:

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

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowanlem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

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

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zat?cznik, zawieraj?cy wykaz towarow lub ustug)

Zob. zatqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow I ustug.

Imi? [ nazwisko upetnomocnionego przedstawlcieia Wykonawcy:

Data

podpls



Nrzamowienia: 29/pn/2019 . wzoroswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt l.pzp

!

Wykonawca:

Nazwa/Fitma:

Adres:

AKTUALNE OS^i^ADCZENIE, o ktotym mowa w arti 25a ust.l pkt 1 pzp

Na pottzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. asysta techniczna dla

posiadanych licencji systemu do wirtualizacji VNIware, w tym przeptowadzenie prac serwisowo-

wdrozeniowych, prowadzonego- jprzez Narodowy Fundusz Zdrqwia Slaski Oddziai Wojewodzki,

-os^adczam. co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DOTYCZzyCE WYKONAWCY

1) Wykonawca witiien dokonac wskaZania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym

, dotyczacym Wykonawcy: ' . . .

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

' ustawy Prawo zamoWen publicznycb. ' .

iB. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na

podstawie art ustawy PrawO zamowien .publicznych (podac mcycicti ̂ stosowanie podstawy

wjkluc;^nia sposrod wjmienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

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

pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dOwody na to, ze podj^te przez niego srodki sa

wystarczajace do wykazania jego rzetekiosci, w szczegobiosci udowodnic naprawienie szkody wyrzadzonej,

przest?pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznana krzywd^ lub

naprawienie szkody^ wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania

oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla

zapobiegania dalszyna przest^pstwom lub przest^pstwona skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu

. wykonawcy. Przepisu art 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?dacego podtniotem

zbiorowym, orzeczono prawOmocnym. wyrokiem sadu zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz

nie uplynal okreslony w tym.wyrqku okres obowiazi'wania tegb zakazu.



Nr zamowienia; 29/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 p2p,,jednoczesnie,oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,

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

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

II. Zamawiaj^cy nie okre^a (nie stawia) zadnych warunkdw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa

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

OSWLADCZENIE DOTYCZ^CE POnANYCH INFORMACTI

Oswiadczam,. ze wszystkie. informacje podane w powyzszych oswiadczeniach aktualne

i zgodtie z prawd% oraz zostaly przedstawione z peln^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi^ i nazwiskp upelnomocnionegb przedstawiciela.Wykonawcy:

Data

podpis

lsJ\l



Nr zamowienia: 29/pn/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADGZENIE O PR2YNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

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

zaihieszczenia na sttonie intemetowej (www.nfz-kato'wdce.pl) inforttlacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp, , ■ . .

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej z innym

Wykonawcq. lub Wykbnawcami, ktbrzy zlozyli oferty w niniejszym postgpowaniu. -

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

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

kontrolowani w spos6b bezppsredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowrdez tego

przedsi^biorcp.

Na pbdstawie informacji zamieszczonej. przez .Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w postppowaniu maj^cym za przedmiot asyst^

techniczn^ dla posiadanych licencji systemu do wirtualizacji Vinware, w tym przeprowadzenie

prac serwisowo-wdtozeniowych,

I. . oswiadczarn, iz nie nalezy ..do tej samej. gmpy kapitaiowej, o ktdrej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PrawO zatnowien pubUcznych. *

TI. oswiadczam, iz tialez^ do tej samej gtnpy kapitaiowej, o . ktorej 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 prowadz^ do zakldcenia konkurencji w post^powaniu

o udzielenie zamdwienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis


