Nr zamdwienia: 30/pn/2018

specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
PRZETARG NIEOGRANICZONY

swiadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez l§l^ski OW NFZ urz^dzen
i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall

zat^cznikami do niniejszej SIWZ s^:
1.

formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamowienia

3. wzor umowy,w tym wzor Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ
4. wzor informacji,o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
5. wzor oswiadczenia,o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp
6.

wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa

ZatwierdzanV

data i podpis:

Amit
Kani

Nr zain6wienia: 30/pn/2018
T. Nazwa ffirma') oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, ^l^ki Oddziat Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamo.wieniapubliczne@.nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfe-katawice.pl.
II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.2018.1986).
Rodzaj zamdwienia: ustuga.
Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 30/pn/2018. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej talfee „SIWZ" mowa jest o "pzp",
naleiy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa

jest 0 "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub ^ll^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleiy przez to rozumied dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz4dzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie dokumentdw" nale^ przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw,jakich moi:e i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia(Dz.U.20I6, poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmintem zamdwienia iest ^wiadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez ^l^ski OW NFZ urz^dzed
i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis
przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.

Kod Wspdinego Slownika Zamdwien (CPV): 72.61.10.00-6 usiugi w zakresie wsparcia technicznego.
» Uwaga! Nazwy uzyte w formularzu opis przedmiotu zamdwienia odnoszq sif do urzqdzen i oprogramowania

posiadanych przez Slqski OW NFZ. Formularz opis przedmiotu zamdwienia zawiera informacje niezb^dne dla
zdefmiowania istniejqcego srodowiska firewall, ktdrego przedmiot objfty niniejszym zamdwieniem dotyczy.
Posluzenie sif nazwami posiadanych elementdw srodowiskafirewalljest zatem konieczne i nie stanowi wskazania
na znak towarowy, patent lub pochodzenie, na zrddlo lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje przedmiot
zamdwienia; na konkretnego producenta, czy produkt.

Nazwy uzyte w SIWZ(w formularzu opis przedmiotu zamdwienia) stanowiq opis posiadanej przez Zamawiajqcego
infrastruktury systemowej, ktdrej dotyczy wsparcie techniczne, w tym aktualizacja sygnatur.

» Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre§lonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia
oraz we wzorze lunowy, ktdre stanowiq integraln^ cz?iSd niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okreila
warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy stosownie do art. 144 ust.I pkt 1 pzp.

» SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamdwienia, okre^la standardy jako^ciowe, o ktdiych mowa w art. 91
ust.2a pzp.

2. Skladaiac oferte Wvkonawca miedzv innvmi winien zlo^d nastenuiace o^wiadczenia. ktdrvch tre^d znaiduie sie
w formularzu opis przedmiotu zamdwienia:

» Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, it posiadamy wszelkie niezbfdne uprawnienia do ewiadczenia wsparcia

technicznego dla posiadanych przez Slqski OW NFZ urzqdzen i oprogramowania zabezpieczajqcego firewall
w zakresie i na warunkach opisanych w\formularzu opis przedmiotu zamdwienia, bez naruszania uprawnieh
I
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Zamawiajqcego oraz prow innych os6b bqdz podmiotow. Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb^dne
zapewnienia do zlozenia powyzszego oswiadczenia.

» Oswiadczamy i zobowiqzujemy sif, iz czymosci polegajqce na naprawach urzqdzen/oprogramowania, b^dq
wykonywam przez osob^/osoby posiadajqce certyflkat co najmniej na poziomie eksperta zabezpieczen urzqdze^
i oprogramowania objqtego przedmiotem zamowienia. Na etapie realizacji umowy, na zqdanie Zamawiajqcego
Wykonawca zobowiqzany bfdzie przedstawic stosowny certyfikat.
» Oswiadczamy i zobowiqzujemy sif, iz Zamawiajqcemu w ramach umowy b^dzie przyslugiwal dostfp oraz prawo
do uzywania wszelkich aktualizacji, poprawek, nowych wersji oprogramowania (modulow) objftych wsparciem
technicznym oraz aktualnych sygnatur oprogramowania (modutdw) obj^tych wsparciem technicznym, bez
naruszania prow innych osdb bqdz podmiotow, w sposob i w zakresie niezb§dnym do korzystania zfunkcji danego
systemu zgodnie zjego przeznaczeniem, w tym prawo do instalowania, wykorzystywania i kopiowania na uzytek
Zamawiajqcego.

Powyisze oSwiadczenia stanowi^ tre^d oferty, a tym samym nie stanowi^ oSwiadczenia/dokumentu w rozumieniu
art.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrdw z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokumentdw, jakich moi;e z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm.).
3. Warunki platno^ci.

Warunki platno^ci zostaly okreSlone we wzorze umowy.
4. Inne informacie.

•Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert cz^deiowych.
•Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiliwo^ci skladania ofert wariantowych.
•Zamawiaj^cy nie przewiduje moiliwo^ci udzielenia zam6wieA, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 pzp.
•J?zyk post^powania.
Wyja^nia si?, iz zgodnie z zasad^ wyraion^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zanidwied publicznych w'ldjLQ si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdra formuhije zasad? uiywania j?zyka
polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.
5. Podwvkonawstwo.

•Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mo2e powierzyd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.
• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp j:^da wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych
wykonanie Wykonawca zamiefza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm podwvkonawcdw
(patrz pkt 8 formularza oferty).

• Zamawiaj^cy nie 4^da informacji o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziatu w post?powaniu.
•W przypadku zamdwien na ustugi, ktdre maj^ byd wykonane w miejscu podlegaj^cym bezpoSredniemu nadzorowi

Zamawiajqcego, Zamawiajqcy iqda, aby przed przystqpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sq jui;
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi,
zaangaiowanych w takie roboty budowlane lub ushagi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajqcego o wszelkich
zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje
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informacje na temat nowych podwykonawc6w, kt6rym w pdMejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? ushigi
(art. 36b ustlapzp).

Uwaga; stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo naleiy rozumied umow? w formie
pisenmej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz^^d
zambwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a iimym podmiotem
(podwykonawc^), a w przypadku zam6wien publicznych na roboty budowlane takie mi^dzy podwykonawc^
a dalszym podwykonawc^ lub nii?dzy dalszymi podwykonawcami.
Podwykonawc^ nie jest producent, czy tez dystrybutor.

»Pod poj?ciem „producent" nale^ rozumied rbwniez „przedstawiciela producenta". Pod poj?ciem „przedstawiciel
producenta" naleiy za^ rozumied podmiot formalnie upowaaiiony przez producenta do wykonania w imieniu
producenta okre^lonych czynno^ci.
. Wvmbg zatrudnienia na nodstawie umowv o nrace fart. 29 ust.3a pzp)

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisieprzedmiotu zamdwienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawcf lub podwykonccwcf na podstawie umowy o prac^ osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502,z pozn. zm.).

Czynnosci, ktbrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, okresla si? jako
czynnosci polegaj^ce na obshidze zgloszefi dokonywanych przez Zamawiajqcego w toku realizacji umowy,
tj. przyjmowanie zgloszeb w ramach okna czasowego, w szczegblnoSci w ramach infolinii (pod numerem telefonu)
oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszen.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 nkt 8a pzp. wskazuie sie:

1) Sposbb dokumentowania zatrudnienia os6b, o ktbrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpb^iej w dniu
zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca(w zalei:noSci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez
Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedloiy Zamawiajqcemu (jednej z os6b wskazanych w umowie) pisemne
o^wiadczenie, iz osoba (osoby) wykonujqca w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci polegajqce
na obshidze zgloszen dokonywanych przez Zamawiajqcego w toku realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszeh
w ramach okna czasowego, w szczeg6tao^ci w ramach infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie
przyj?cia zgloszeh, b?dzie zatrudniona na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, w calym
okresie realizacji umowy.

O^wiadczenie (kompletne o^wiadczenie) winno zawierab r6wniez imi? i nazwisko osoby/ os6b zatrudnionych na
podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez danq osob? czynnosci, rodzaju umowy
o prac?, dokladne okre^lenie podmiotu skladajqcego o^wiadczenie, dat? zlozenia o^wiadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do zloienia o^wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Liczb^ osob (co najmniej 1) obslugujqcych zgloszenia w toku realizacji umowy nalezy podac w formularzu opis
przedmiotu zamdwienia.

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? wymagaA, o ktbrych mowa
w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiajqcy zastrzega sobie nast?pujqce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagaA, o ktbrych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych za
a)

pomocq o^wiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1):
mozliwo^b ^qdania po^wiadczonej za zgodno^b z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii umowy/um6w o prac? os6b wykonujqcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci.

o

Nr zam6wienia: 30/pn/2018

kt6rych dotyczy wymienione w pkt.1 o^wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia umowy/umdw
powinna zostad zanonimizowana (tj. w szczegdlno^ci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw) w sposdb
zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami RODO. Imi? i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac?
powinny byd moiliwe do zidentyfikowania;
b)
moiliwo^d z:^dania za^wiadczenia wla^ciwego oddziatu ZUS, potwierdzaj^cego opiacanie przez Wykonawc?
lub podwykonawc? skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie
umow 0 prac? za ostatni okres rozliczeniowy;
c)
mo^liwosd i^dania poSwiadczonej za zgodno^d z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawc? lub
podwykonawcy kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczen,
zanonimizowan^ w sposdb zapewniaj^cy ochrony danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
RODO.Imiy i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
d)
mo^liwo^d i^dania wyJaSnieh w przypadku w^tpliwo^ci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy;
e)
mo2;liwoSd zwrdcenia siy do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powziycia uzasadnionych w^tpliwo^ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcy lub
podwykonawcy.
Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takie wyja^nienia, o ktdrych mowa pod lit.d Wykonawca przedloiy
Zamawiaj^cemu na kaide wezwanie ZamawiaJ^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy
osoby/os6b wykonuj^cych w ramach umowy czynno^ci, co do ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy.
3) Sankcje z tytutu niespelnienia wymagah, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: okre^la wz6r umowy
(uprawnienie Zamawiaj^cego do skorzystania z moiliwo^ci rozwi^zania umowy,kary umowne).

4) Rodzaj czynno^ci niezbydnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotyczy wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy os6b wykonuj^cych czynno^ci w trakcie
realizacji zamdwienia: czynno^ci wskazane powyiej.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w okresie do dnia 31.12.2019 r. licz^c od dnia zawarcia umowy. Rozpoczycie
^wiadczenia wsparcia technicznego nast^pi w dniu zawarcia umowy.
2. Miejsce wykonania zamdwienia: ul. Kossutha 13 w Katowicach (za wyj^tkiem sytuacji nie wymagaj^cych
fizycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww. miejscu).
V. Warunki udzialu w postenowaniu

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

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

Ad.l) Art. 22 ust.l nkt I nzn - nieoodieganie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o§wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zaS w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
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intemetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei o^wiadczenie wskazane
wpktVIpktlSIWZ.

» Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mote przedstawid
dowody na to, Ze podj^te przez niego ^rodki
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnotei, w szczeg61notei
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni^Zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wsp61prac? z organami teigania oraz podj^cie konkretnych 5rodk6w technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postfpowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeZeli wobec Wykonawcy,
b^d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zam6wienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
» Zamawiaj^cy moZe wykluczyd Wykonawc? na kaZdym etapie post?powania o udzielenie zam6wienia.
Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - Zamawiajqcy nie okreSla (nie stawia) Zadnych warunkdw udziatu
w post?powaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

2. W przypadku Wykonawcbw wsp61nie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia wymdg niepodlegania
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kaZdy z Wykonawc6w wsp61nie
ubiegaj^cy si? o udzielenie zam6wienia.
VA.Podstawv wvkluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 nst.5 pzp

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.
VI. Wvkaz o^wiadczed lub dokumeUtdw potwierdzaiacvch sneinianie warunkdw udziaiu w postenowaniu oraz
brak podstaw wvkluczenia

1. Aktualne na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp w zakresie ustalonym
przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu o zamdwienia oraz niniejszej SIWZ, tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu.
Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp stanowi zal^cznik do SIWZ.
O^wiadczenie Wykonawca winien dot^czyd do oferty.

2. OSwiadczenie o przynale^notei albo braku przynaleznotei do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa
w art. 24 ust.1 pkt 23)pzp.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego ("www.nfz
-katowice.pl'l informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaZe Zamawiaj^cemu ww. o^wiadczenie.
Wraz ze zloteniem ww. oswiadczenia, Wykonawca moZe przedstawid dowody (dokumenty b^di informacje)

potwierdzaj^ce, Ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do Zakl6cenia konkUrencji w post?powaniu
0 udzielenie zamdwienia.

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

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

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 sklada kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamdwienia;

2) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 sklada kaZdy z Wykonawcdw wspdbiie ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamdwienia.
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4. Forma o^wiadczen i dokument6w.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiajgcego nie zostala dopuszczona mo^liwo^d

skladania dokumentdw lub oSwiadczeri, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Mmistra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moi:e

zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia(Dz. U.z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy U2yciu ^rodk6w komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy nie dopuScil mo^iliwo^ci komunikacji ZamawiaJ^cego z Wykonawcami przy uiyciu ^rodk6w
komunikacji elektronicznej w sposdb okre^lony w dziale 1 w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zam6wien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami- patrz pkt VIISIWZ.

W post^powaniu niniejszym, w kt6rym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mo^:liwo^6
skladania dokumentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uiyciu ^rodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
Przedsi?biorczo5ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzaj6w
dokument6w,jakich (...)/Dz.U.2018,poz. 1993/, ztym ie:
1) dokumenty lub o^wiadczenia, o kt6rych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane
w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem,

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

. »Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formic notarialnie po^wiadczonego odpisu.
UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^Czyd do oferty
pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania
ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreSlonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw.

»Po5wiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka^dego z nich dotycz^ (§ 14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw).

»Zamawiaj4cy moze z^dad przedstawienia oryginalu lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw
lub o^wiadczeh, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zloiona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwo^ci CO do jej prawdziwo^ci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokiunentdw,
dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny byd skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.
5. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.

Jezeli Wykonawca nie zloiyl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw

pOtwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych do
przeprowadzenia post?powania, o§wiadczenia lub dokumenty S4 niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlo:^enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaSnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyja^nien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^ienie
post?powania.
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Je2eli Wykonawca nie zlo2y} wymaganych pebiomocnictw albo zlozyl wadliwe pehiomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zioienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba tQ mime ich zlo^enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewatoienie postfpowania.
Zamawiaj^cy wzywa talczie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zbzienia wyja^nien dotycz^cych oSwiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.1 pzp.
6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlotenia oSwiadezen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznobi,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp,Jewell ZamawiaJ^cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moie Je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost^pnych baz danych, w szczegdlnobi
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnobi podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Zapisy pkt VI ppkt 4-6 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym post^powaniu.

7. Art. 24aa pzp.

Zamawtajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ustl pzp moie w niniejszym postfpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nastfpnie zbadad, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podiega wykluczeniu.

» Jeieli Wykonawca, o kt6rym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moiie zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktdry zloiyi ofert? najwyiej ocenion^
spoSrdd pozostalych ofert.
VII.

Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania
oiwiadczed lub dokumentdw. Osobv nnrawnione do poroznmiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy ZamawiaJ^cym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobibie, za poSrednictwem poslanca, faksu

lub przy u^ciu Srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzeieniem, it oferta winna zostad zloiona pod rygorem
niewaimobi w formie pisemnej, pehiomocnictwo winno zostad ziotone z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X
lit. B SIWZ (rowniei w przypadku jego ziozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp),
oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a pzp, winno zostad zlozone pod rygorem niewainobi w formie pisemnej,
za^ o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajdw dokumentdw,jakich mo4e 4^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia
(rdwnieS: w przypadku ich zloienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej
cyt. rozporz^dzeniem zjednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra Przedsi?biorczobi i Technologii
z dnia 16.10.2018 r. zmieniajgcego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw dokumentdw,jakich (...)/Dz.U.2018, poz.
1993/.

Uwzgl?dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwied publicznych oraz
niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).
Patrz rdwniei: pkt VI pkt 4 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.I pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uiyciu ^rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^df:faksem, b^di za po§rednictwem poslafica.
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3. Je2:eli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
poSrednictwem faksu lub przy uiyciu ^rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. 0 ^wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na i^danie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny by6

skladane na adres: ^l^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.
6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^

winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@,nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny by6
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moi:e zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zam6wien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyja^nieA
niezwlocznie,jednak nie pdiniej ni^i: na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jeiieli warto^6 zam6wienia
jest mniejsza ni^: kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ie wniosek o wyjainienie tre^ci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej nit do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jeieli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nieA, Zamawiaj^cy
moi:e udzielid wyjaSnieb albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedluienie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w art. 38 ust.l
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mote przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre§6 SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp,jeieli koniec terminu do wykonania czyimo^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcamijest:
Mariusz Partyka, Dzial Inwestycji i Zam6wie6 Publicznych,
adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.
VIII.

Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy tqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokoSci:
3.000,00 zlotych (slownie: trzy tysiqee 00/100 zlotych).

2. Wykonawca mo^e wnie^6 wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:
1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
te por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?toym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

j'

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo5ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleiy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poniZej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^sych 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz; pieni?Zna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyd dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie moZe warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnoSci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dnia6
8
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postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^no^ci^ musi obejmowa6 okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^ania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzieb, w kt6rym 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? zloizenie dokumentu w kasie ^l^skiego OW NFZ, b^di wplyw ^rodkdw
pieni?^ych na podany wytej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o kt6rym mowa
w pkt XI ppkt I SIWZ.Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp.
6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucid ofert?, JeJieli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).
IX.

Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego mo^e przedluiyd termin zwiazania ofert^, z tym
4e Zamawiaj^cy mo^e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyraienie zgody na przedtoenie tego terminu o oznaczony okres, nie dlui;szy jednak nit 60 dni.
3. Odmowa wyrazenia zgody, o kt6rej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluienie terminu zwi^zania ofert^ Jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhi^ieniem okresu waino^ci
wadium albo, jezeli nie Jest to moMiwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhiiony okres zwi^ania ofert^.
Jeieli przedlu^enie terminu zwi^ania ofert^ dokonywane Jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub J ego przedluzenia dotyczy Jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybranajako
najkorzystniejsza.
X.

OdIs sposobu Drzvgotowvwania ofertv

A. ZamawiaJ^cy prosi Wykonawc? o wypebiienie formularzy (w tym wzordw o^wiadczen) w spos6b trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy Jakakolwiek cz?^6
formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby

miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, ZamawiaJ^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego fonnularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypebiienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje naleiy umie^cid w zal^czniku do danego formularza,

sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony Jest o przygotowanie i zloienie oferty z wykorzystaniem
wzorow formularzy oraz innych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania
formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapis6w znajduj^cych si?
we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kalidego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleiaiie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje Jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny spos6b. Je&li Wykonawca

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdbio^ci poprzez OCR, zobowiqzany Jest dokladnie
przeczytad Jego tre^d po przeksztalceniu oraz pordwnad J^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tre^d oferty nie b?dzie
odpowiadala treSci SIWZ,z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.
B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez ZamawiaJ^cego, a przygotowyw^e przez

Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowaimione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^an o wartoSci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocuictwa (lub jego kopi? po^wiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyd do
oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowatoiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowamion^ zostanie uznana za niewa^m^.
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C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

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

Narodowy Fundusz Zdrowia l^lqski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:
Przetarg nieograniczony- Nr 30/pn/2018
WSPARCIE TECHNICZNE - FIREWALL

NIE OTWIERAC^:PRZED:

gddz. 11.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesyiki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesyika zawiera oferty oraz wskazad numer post^powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoiici
za nastfpstwa spowodowane brakiem wiaiciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkoiwiek
z ww.informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wioZenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZALi^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 12 formularza
oferty, z uwzglfdnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku oSwiadczen lub za^wiadczed skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice nrzedsiebiorstwa w fozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, Ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien umieScid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALy\CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSI^BIORSTWA" lub oznaczyd jew inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic^ przedsi^biorstwa definiuje art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U 2018.419.):

„Przez (ajemnicf przedsi^biorstwa rozumie si^ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsifbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktdrych przedsifbiorca podjql niezbfdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."
Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie njawnia informacji stanowi^cych tajemnic^ przedsi^biorstwa
w rozumienin przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,jezeli Wykonawca,nie pdzniej niZ w terminie
sktadania ofert, zastrzegl. Ze nie mog^ byd one udost^pniane oraz wvkazal. iZ zastrzeZone informacje

stanowi^ tajemnic^ przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moZe zloZyd tylko jedn^ ofert? na cale zamdwienie. Ofert? sklada si? w formie
pisemnej pod rygorem niewaZno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraZa zgody na zloZenie oferty w postaci
elektronicznej.

G. Tre^d zloZonej oferty musi odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co riajmniejjednej z okolicznoSci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
0 udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
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tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w postfpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument
pehiomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dia pelnomocnictw.
I.
1)

Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczed:
formularz oferty

naleiy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" moi:e byd uzyta piecz^d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,

zgodnie z kalkulacjq cenow^ z pkt lA;
2)

zamdwienia

formularz opis przedmiotu

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
zal^czyd do formularza oferty);

3)

wzdr informacji, o ktdrej
mowa w art. 91 ust.3a pzp

nale^y wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
zal^c^d do formularza oferty);

4)

wzdr o^wiadczenia, o ktdrym
mowa w art. 25a ust.1 pkt 1

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
(oswiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

pzp

5)

wzdr o^wiadczenia - grupa
kapitalowa

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo^d
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,
o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert
1.

Oferty nale^ zlo^d w siedzibie Zamawiaj^cego:
Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-84^

nr 208A (II pi^tro),

w terminie do dnia

do godziny 11.00.

2.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca oferty, ktdra zostala zlo^ona po terminie.

3.

Wykonawca moi:e, przed uplywem temHiHi(tojsk^dania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.

4.

Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu

I

'.

;.

o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 217A (11 pi?tro).

6.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje

7.

dotycz^ce ceny, terminu wykbnariia zamdwienia i warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.
Niezwlocznie no otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.Dl)

5.

informacje dotycz^ce:

1) kwoty,jak^ zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlo^li oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia i wamnkdw platno^ci zawartych w ofertach.
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XII. Qpis sposobu obliczenia cenv ofertv

1.

Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi caikowite wynagrodzenie przyshiguj^ce Wykonawcy
z tytuhi realizacji zamdwienia. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty zwi^ne z realizacjq zamdwienia,
zgodnie ze wzorem umowy.
Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje pkt 1A formularza oferty.
Wykonawca w pkt 1 oraz pkt lA formularza oferty - w zaleino^ci od tego, czy obowi^ek zaplaty podatku
VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza, h^di odpowiednio nie dolicza,
warto^d 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca
sklada wraz z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (yvzor zalqczono do SIWZ).
Jeieli zlo^ono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^ku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od. towardw i ushig, ktdry mialby obowi^ek rozliczyd zgodnie
z tymi przepisami.
Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^ci^
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, ceny (warto^ci) naleiy zaokr^glad do pehiych
groszy, przy czym koncdwki poni&J 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do

2.
3.

4.

1 grosza.

5.
6.

Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d4 prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

XIII. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i snosobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione ponizej jedyne kryterium oceny ofert oraz
nast?puj^Gy sposdb oceny ofert podlegaj^cych ocenie:
Krvterium;

Cena - waga 100%
najniZsza zaoferowana cena

Ilo^dpunktdw =

x 100 pkt
cena zaoferowana w ofercie badanej

Ocena koncowa oferty b?dzie iloczynem iloSci punktdw uzyskanych przy zastosowaniu powyfezego wzoru
matematycznego oraz wagi kryterium. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktdw.

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

SIWZ, w tymformularz apisprzedmiotu zamowienia, zawiera siandardyJakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a
pzp.

XIV. Informacte o formalno^ciach. lakie powinnv zostad dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest waima, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwieh publicznych, spelnia
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 zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrze:^eniem
art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust.1 pkt 2 pzp.

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

3. Zamawiaj^cy moze zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.l pzp,jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zioiono tylko jedn^ ofert? lub
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b) w post^powaniu o udzielenie zambwienia o warto^ci mniejszej nii kwoty okre^lone 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 nastfpstwie jego wniesienia Izba ogiosila wyrok
lub postanowienie koncz^ce,post^powanie odwolawcze.
4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr^bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy mo4e wyrazid zgod? na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjng, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia mnowy. Najpdiniej
w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnie§6 zabezpieczenie
nale^ego wykonania umowy.
5. Jeieli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mo4e
wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba 4e zachodz^ przeslanki uniewatoienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia naleiwtego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy i;^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". WysokoSd zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.
2. Zabezpieczenie mote zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w Jednej lub w kilku nast^puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytoweJ, z tym,
ie zobowi^anie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?teym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczotei.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wpiaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
ponitej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachimku Zamawiaj^cego

najpdteiej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelew6w mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^iych 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany

jest zlo2yd stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj
nr 410, najp6iniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

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

6. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mote warunkowad
wypMcenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnotei i;^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresie przyshiguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie mote zostad
pozbawiony moiliwotei wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
jeteli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie weiinotei zabezpieczenia (jeteli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wateotei dokumentu).
13
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8. Projekt tre^ci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym termin zwrotu zabezpieczenia, okre^la wz6r umowy oraz art. 151
ust.l pzp.
Xyi. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone jdo tredci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do
SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.

2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialnoSd za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.
XVII. Pouczenie o ^rodkach ochronv prawnei Drzvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie
zamdwienia

1. ^rodki ochrony prawnej przysluguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takie innemu podmiotowi,JeMi
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moie ponie^d szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwnie^ organizacjom wpisanym na list?,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

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

4. Jeteli warto^d zamdwienia jest mniejsza ni2; kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnotei:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okre^lenia warunkdw udziahi w post?powaniu;

3) wykluczenia odwoluj^cego z post?powania o udzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwohij^cego;
5) opisu przedmiotu zamdwienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywad czynnoSd lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okreSlad ii^danie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cziiym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

7. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapoznad si? zjego tre§ci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu mots w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,
do ktdrej jest on zobowi^any na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno§ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno^d albo
dokonuje czynnoSci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie,z zastrze2:eniem art.
180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.
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10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego
przyshiguje skarga do s^du. W post^powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawv z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeZeli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.
11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wta^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za po§rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZloZenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)jest
rdwnoznaczne zjej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moZe wnie^6 takze Prezes
Urz?du Zamdwieb Publicznych. Prezes Urz?du moze takZe przyst^pid do tocz^cego si? post?powania. Do
czynno^ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.
13. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwieb
publicznych.
XVIII. Informacia dla Wvkonawcdw -Klauzula informacvina RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporz^dzenie o ochronie
danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO",informuj?, Ze:
■

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Narodowy Fundusz Zdrowia - ^l^ski Oddzial Wojewddzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice; adres e-mail:
zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl;

■

Inspektorem Ochrony Danych w ^l^skim Oddziale Wojewddzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan
Maciej Zymelka, adres e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;

■

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^anym
z post?powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiocie: swiadczenie wsparcia technicznego
dla posiadanych przez Slqski OW NFZ urzqdzen i oprogramowania zabezpieczajqcegofirewall - zamdwienia
nr 30/pn/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

■

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktdrym udost?pniona zostanie
dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamdwieb publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579), dalej „ustawa Pzp";

■

Pani/Pana dane osobowe b?d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakobczenia post?powania o udzielenie zamdwienia, a tdkie przez okres trwania umowy, okres gwarancji
i r?kojmi za wady oraz okres archiwizowania dokumentdw zgodnie z obowiqzuj^cymi w tym zakresie
regulacjami;

■
■

obowi^ek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo^rednio Pani/Pana dotycz^cych jest wymogiem
ustawowym okreilonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym z udzialem w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d^ podejmowane w sposdb zautomatyzpwany,
stosowanie do art. 22 RODO;

■

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo Z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeZeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
15
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzfdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i&
■

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO;
nie przyshiguje Pani/Panu:
- w zwi^ku z aft. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cla danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyja^nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moie skutkowad zmian^ wyniku postfpowania
0 udzielenle zamdwjenia publicznego an! zmianq postanowied umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie mote nanjszad integrainosci protokoiu orazjego zaiqczhikdw.

"Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w ceiu zapewnienia korzystahia ze irodkdw ochrony prawnej iub w ceiu ochrony praw innej osoby fizycznej iub
prawnej, iub z uwagi na wazne wzgigdy interesu pubiicznego Unii Europejskiejiub pahstwa czionkowskiego.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej Iub nieczytelnej naie^ fakt ten
natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.
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formulatz dferty
OFERTA

Narodowy Fundusz Zdrowia

Sl^ski Oddziat Wojewodzki
ul. Kossutha 13

Dane Wykonawcy:

40-844 Katowice

Nazwa/Fitma:

Adtes;

Numer KRS: ;

GEIDG:

/jezeli dotyczy/

....../jeieli dotyczy/

Numer REGON:

/jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail:

(jezeli jest)

strona www:

(jezeli jest), telefon: ..

fax:

Nr rachuaku bankdwego Wykonawcy, na ktory Zamawiajqcy b^dzie mogtzwrdcic wadium (dotyczy
wadium wniesionego wpieniqdzu)

W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym majacym za przedmiot swiadczehie wsparcia

technicznego dla posiadanych przez ^Iqski OW NFZ urzqdzeii i optogramowania zabezpieczajqcego
ffrewall,

1.* oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia,za cen? calkowit^:
zt netto,

zt brutto

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

UWAGA!Wykonawca nie dolicza do cen/wartosci netto podawanych w kalkulacji cenowej podatku od
towarow i ustug (VAT),jeieli obowi^zek podatkowy spoczywa na Zamawiaj^cym - patrz pkt XII pkt 3
SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.

Nf zamowienia: 30/pn/2018

fotmulatz oferty

lA.
A

B

Lp.

C

Przedmiot

zamdwienia zgodny
z opisem zawartym
w formularzu opis
przedmiotu

Wartosc netto w zl

P

E

F

Obowiiizek
podatkowy

Wartosc 23%

WartoSc brutto

spoczywa na

podatku Yat
(obliczona od

(C + E)wzl

Wykonawcy/
Zamawiaj^cym*

wartosci netto

1

z kolumny C)
w zt

zamowienia

wsparcie techniczne
realizowane w cafym
okresie zamowienia

* w kolumnie D tabeli naleiy wskaza6, na khn spoczywa obowiqzekpodatkowy, stosownie do danych zawartych
winfoimac/i, a ktorejmowa wart, 91 ust.3apzp

Oswiadczamy,ii cena oferty brutto zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki i naleznosci zwi^ane z realizacjq,
zamowienia.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? realizowac przedmiot zamowienia w okresie do dnia 31.12.2019 r.
licz^c od dnia zawatcia umowy. Rozpocz?cie swiadczenia wsparcia technicznego nast^i w dmu zawarcia
umowy.

3. Oswiadczamy,ze akceptnjemy waranld jrfatno^ci okreslone we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania
oferty rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skiadania ofert.

5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy
informacje taiezb?dne do przygotowania i ziozenia nimejszej oferty.

6. Oswiadczamy, ze zai^czony do SIWZ wzof umowy wraz z zaiacznikiem nr 3 dp umowy - wzotem
Umowy o zachowaniu pouCnosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowiq^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. OSwiadczamy,ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonama zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
8. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?Sci
zamowienia*.

Lp.

czesc zamowienia

firma podwykonawcy

* wypeJnic w przypadku zamiatu wykonywania zamowienia z udziafem podwykonawcy wskazuj^c cz?Sc
zamowienia powietzon^ podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy

Ok'
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formulatz oferty

9. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umbwy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.
10. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert^/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego
dokumentu*;

1) I<RS
2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zai^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiedido
umocowane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby

upowainione (upelnomocnione) do

reptezentacji

Wykonawcy

w

niniejszym

post^powaniu:

/podstawa upowainienia do reprezentowania Wykonawcy/

/imi^ i nazwisko/

11. Oswiadczamy,iz naleiymy/nie naleiymy** do girupy malych lub srednich przedsi?biorstw.
♦* niepotrzebne skteSlic

Dejinigi mahgo ora^ sredniego prt^edsi^hior^, a taks;e ptikroprs^dsiihioriy s^iviera ustawa

dnia 06.03.2018 r. Prawo pr^dsiibiorcoiv

(D^U. 2018.646). Zgodnie ^ art. 7 ust.1pkt 1-pkt 3 ^t. ustawy uiyte w ustawie okresknia osyiaeapjci:

1) mikroprvydsi(hiorca -pi\edsiibiorci, ktoty w co najmniejjednym roku z dwoch ostatnich lat obrotowych speiniai iciczpie nast^ujdce marunki:
a) zptrudniat sredmoroczP'^ '""'V "'K

pracownikow oraz

b) osidgncii roczpy obrot netto zf sprzeda^ towarow, uymbow iustug oraz Z operayifinarisowych nieprzekraczajniy rdmowartosci w z}otgch 2
milionoiv euro, lub sumy aktywowjego bilansu sporzp.de^nego na koniecjednego z tych lat nieprzekroczfly rmnowartosd w
2 milionom
euro;

2) mafy przedsi^bioTca - przedskbiorc^, ktoiy w co najmniejjednym roku z dwoch ostatnich Idt obrdtonycb speiniai Iciczpie nast^ujcice
warunki;

a) zotrudnial sredniorocznie mniej niz 50pracownikow oraz

b) osidgncil roczpy obrot netto ze sprzedaiy towarow, wyrobowiuslug oraz Z "peragiftnansonych niepreykraczajdy rownowartosci w zjotych 10
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu sporzpdzpnego na koniecjednego z pjch lat nieprzekroccyly rownowartosci w cjotych 10 milionow
euro -iktoiy niejest mikroprzedsiibiorcq;

3) dredniprzedsi^biorca - przedskbiorc^, ktoiy w co najmniejjednym roku z dwoch ostatnich lat obrotonych speiniai Icicsyiie nast^ujdce
warunki;

a) zatrudnial sredniorocznie mniej niz ^50pracownikow oraz

b) osidgncil roczpy obrot netto ze sprzedaiy towarow, nyrobowiuslug oraz Z operagiftnansonych nieprzekraczajdy rownowartosci w cjotych 50
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu sporzpdzpnego na koniecjednego z tpch lat nieprzekrocsyly rownowartosci w zjotych 43 milionow
euro

-iktoiy niejest mikroprzedsiibiorcn ani malymprzedsiqbiorcci.
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12. Oswiadczamy,ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamo-wienia publicznego w niniejszym post?powaniu.**
*rozporz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwfi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochrbnie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub
zachodzi wyl^czenie stosbwania obowi^ku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci
oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. naleiy wykteslic tre^c oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

13. Zal^^cznikami do niniejszego formulatza ofetty
oswiadczenia/dokumenty:

nast?puj^ce wypefnione fotmulatze/

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
3) formularz opis przedmiotu zamowienia

4) pelnomocnictwo osob reprezentuj^Cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)
5) inne
- jezeli dotyczy

Uwaga!

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca sklada
w teminie 3 dni od c;amiess;cc^nia infomagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5pep na stronie intemetowg www.titvr-kalonice.pl.

Imi? i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

c>
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formularz opis ptzedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych ptzez Sl^ski OW NFZ

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

w SIWZ,w tym zgodnie z niniejszym formularzem opis przedmiotu zamowienia i wzorem umowy.
Opis utz^^dze^l wraz z opfogramowaniem zabezpieczaj^cym posiadanym ptzez Sl^ski OW NFZ.
Zamawiaj^cy posiada dwa(2) urz^dzenia Check Point 12200 Appliance (CPAP-SG12207 Security
Gateway Appliance) z nast?puj^cymi modulami:
Symbol

Nazwa

CPSB-FW

FireWaU Blade

CPSB-VPN

Check Point IPSEC VPN Blade

CPSB-IA

Check Point Identity Awareness blade

CPSB-ADNC

Check Point Advanced Networking and Clustering Blade

CPSB-MOB-5

Mobile Access blade for 5 concurent users

CPSB-IPS-M-IY

CPSB-APCL-M-IY

Check Point IPS Blade for 1 year — for mid appliances and pre-defined
systems

Check Point Application Control Blade for 1 year - for mid appliances
and pre-defined systems

CPSB-NPM-For-APP

Network PoUcy Management blade for Appliance

CPSB-LOGS-For-APP

Logging and Status blade for Appliance

CPSB-URLF-M-IY

Check Point URL Filtering Blade for 1 year - for mid appliances and
pre-defined systems

oraz dwa(2) urz^dzenia Checkpoint Smart 1205.
Numer klienta to: 0006095147.

Wsparcie techniczne winno bye tealizowane na nast^puj^tcych zasadach:
1) Wsparcie obejmuje:

a) urz^dzenia w obecnej konfiguracji wskazane w tabeli powyzej;
b) oprogramowanie zainstalowane na ww. urz^dzeniach niezb?dne do jego poprawnego
fiinkcjonowania i realizowania funkcji posiadanych przez Zamawiaj^cego modulow.

2) Okno czasowe zglaszania incydentow (nieprawidlowosci lub innych problemow) dotycz^cych
urz^dzen/oprogramowania: 8 godzin na dob? (tj. od 8.00 do 16.00) przez 5 dm w tygodmu
(tj. od poniedzialku do pi^tku za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy).
3) Obsiuga zgioszeh w j?zyku polskim.

4) Czas teakcji na ww. zgloszenia dotycz^ce urz^dzeh/oprogramowania (czas przyst^ienia do
naprawy): w ci^gu 4 godzin licz^c od chwili zgloszenia.

0-

O'
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5) Czas napra'^ urzqdzen/oprogramowania'(czas usuni^cia zgloszonych nieprawidiowosci lub innych
problemow): w cis^gu 2 dni roboczych licz^c od chwili zgtoszenia.
6) Jezeli naprawa urzadzen/oprogramowania wymaga wymiany nosnika danych (dysk twardy),
Wykonawca zobowi^zuje si? pozbstawic uszkodzony nosnik u Zamawiajacego.

7) Dost?p do aktualizacji, poprawek i nowych wersji oprogramowania zainstalowanego na urz^dzeniach
obj?tych wsparciem technicznym wraz z prawem do ich instalowania, wykorzystania i kopiowania na
uzytek Zamawiaj^cego.

8) Dost?p do aktualnych sygnatur dla modulow oprogramowania obj?tego wsparciem technicznym wraz
z prawem do ich instalowaiua, wykorzystania i kopiowania na uzytek Zamawiaj^cego.

9) Dost?p wyznaczonych osob Zamawiaj^cego do baz wiedzy producenta urzadzeh/oprogramowania.
dni robocze nale^ ro:(umiec dni od poniediiiaiku do pi^tku ^ ivjjcitkiem pr^ypadajniych na nie dni ustawowo
mlnych odpra<^.

» Miejscem realizacji zamowienia jest siedziba Sl^skiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach,
za W3rjq.tkiem sytuacji niewymagaj^cych fizycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww. miejscu.
» Wszelkie zgioszenia, o ktorych mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia, mogq,bye skutecznie
przekazane przez Zamawiajacego za posrednictwem numeru telefonu (infolinii) podanego przez
Wykonawc? w dniu zawarcia umowy, poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Wykonawc?
w dniu zawarcia umowy b^dz za posrednictwem (jezeli dotyczy) formtdarza zgloszeniowego na stronie
intemetowej wskazanej przez Wykonawc? w dniu zawarcia umowy.

» Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz posiadamy wszelkie niezb?dne uprawnienia do swiadczenia
wsparcia technicznego dla posiadanych przez Slaski OW NFZ urzadzen i oprogramowania
zabezpieczaj^cego firewall w zakresie i na warunkach opisanych w formularzu opis przedmiotu
zamowienia, bez naruszania uprawnieh Zamawiaj^cego oraz praw innych osob b^dz podmiotow.
Oswiadczamy; iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia powyzszego oswiadczenia.
» Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz czynnosci polegaj^ce na naprawach urz^dzeh/oprogramowania
b?d^ wykonywane przez osob?/osoby posiadaj^ce certyfikat co najmniej na poziomie eksperta
zabezpieczeh urz^dzeh i oprogramowania obj?tego przedmiotem zamowienia. Na etapie realizacji umowy,
na z^danie Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zany b?dzie przedstawic stosowny certyfikat.
» Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz Zamawiajq,cemu w ramach umowy b?dzie przyslugiwal dost?p
oraz prawo do uzywania wszelkich aktualizacji, poprawek, nowych wersji oprogramowania (modulow)
obj?tych wsparciem technicznym oraz aktualnych sygnamr oprogramowania (modulow) pbj?tych

wsparciem technicznym, bez naruszania praw innych osob b^dz podmiotow, w sposob i w zakresie
niezb?dnym do korzystania z fiinkcji danego systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym prawo do
instalowania, wykorzystywania i kopiowania na uzjrtek Zamawiaj^cego.
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» Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawca) przediozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob
wskazanych w umowie) pisemne oswiadczenie, iz osoba (osoby) wykonuj^ca w ramach niniejszego
zamowienia (umowy) czynnoki polegaj^ce na obsiudze zgloszen dokonywanych przez Zamawiaj^cego
w toku realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszen w ramach okna czasowego, w szczegolnosci w ramach
infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyjecia zgloszen, bgdzie zatrudniona na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, w calym okresie realizacji umowy. Ipatr\pkt III pkt 6
SIWZI

Podajemy liczb^ osob, ktore b?d^ obslugiwac zgtoszenia w toku realizacji umowy,zatrudnionych
na podstawie umowy o ptac^ w calym okresie realizacji umowy:
♦nalezy wpisac liczb^ os6b (co najmniej 1osoba)

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data

OK

podpis/y

Nr zamowienia: 30/pn/2018

wzorumowy

UMOWANR

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy:

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

- Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego FundusZu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala:

-

Slq^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

na podstawie pelnomocnictwa nr

z dnia

, ktorego kopia stanowi zal^cznik nr

do

niniejszej umowy,
zwanym dale] „Zamawiaj^cym"
a

z siedzibq, w

NIP:

, adres:

prowadzonego przez
pod numerem
,REGON;
wysokosc kapitalu zakladowego:

w imieniu ktorego dziala:
o tresci nast^puj^cej:

wpisanym

do

/jezeli dotyczy/,
/jezeli dotyczy/,

,zwanym dalej „Wykonawc^",
§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest swiadczenie przez Wykonawc? wsparcia technicznego dla posiadanych przez
Sl^ski OW NFZ urz^,dzen i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall, na warunkach i zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, w tym zgodme z zal^cznikieni nr 1 do umowy — opis przedmiotu
umowy, oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

(Uivaga: ^tcic^ik nr 1 f^stanie prtQ/gotowany w oparciu ofomular\ opisprssedmiotu s^amowienia).

2. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz czynnosci polegaj^ce na naprawach urzq^dzen/oprogramowania, b?dq.
wykonywane przez osob?/osoby posiadaj^ce certyfikat co najmniej na poziomie eksperta zabezpieczen
urz^dzen i oprogramowania obj?tegb przedmiotem umowy. Na etapie realizacji umowy, na z^danie
, Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zany b?dzie przedstawic stosowny certyfikat.

3. Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?, iz posiada wszelkie niezb?dne uprawnienia do swiadczenia
wsparcia technicznego dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzen i oprogramowania
zabezpieczaj^cego firewall w zakresie i na warunkach opisanych w zal^czdku nr 1 do umowy, bez
naruszania uprawnien Zamawiaj^cego oraz praw innych osob b^dz podmiotow. Wykonawca
oswiadcza, iz uzyskal wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia powyzszego oswiadczenia.
4. Wykonawca oswiadcza, iz Zamawiaj^cemu przysluguje dost?p oraz prawo do uzywania wszelkich
aktuaUzacji, poprawek, nowych wersji oprogramowania (modulow) obj?tych wsparciem technicznym
oraz aktualnych sygnatur oprogramowania (modulow) obj?tych wsparciem technicznym, bez
naruszania praw innych osob b^dz podmiotow, w sposob i w zakresie niezb?dnym do korzystania
z funkcji danego systemu zgodnie z jego przeZnaczeniem, w tym prawo do instalowania,
wykorzystywania i kopiowania na uzytek Zamawiaj^cego.

5. Rozpocz?cie swiadczenia wsparcia technicznego zostanie potwierdzone przez Strony protokohm
uruchomimia.

6. Zakonczenie realizacji calej umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokohm konconym. Protokol
koncowy winien potwierdzac nalezyte wykonanie umowy. Protokol ten b?dzie stanowil podstaw?
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach opisanych w niniejszej umowie.
Vrotokot koncony winien zostac podpisany bez zb?dnej zwloki.

o
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7. Obowi^zek sporz^dzenia protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, spoczywa na Wykonawcy.
Protokoiy winny zostac podpisane przez przedstawicieli obu Stron umowy, o ktorych mowa w §5 ust.1
oraz ust.2 umowy.

8. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom
/firma
podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 30/pn/2018, tj

dotycsQi).

9. W toku realizacji umowy ■ Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac
z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 30/pn/2018. Zmiana
b^dz rezygnacja winna nastqpic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany
b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy przy
uwzglgdnieniu postanowien §1 ust.10 oraz §la umowy

dotya(^).

10.W zwi^zku z tym, iz usluga obj?ta przedmiotem umowy co do zasady b?dzie wykonywana w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o He juz znane, podal nazwy albo itmona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie uslugi. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiac Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazywac
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacj? uslugi (je^eli dotyc^).
§la

1.

Najpozniej w dniu zawMcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosd od tego, czy dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawcy) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej
z osob wskazanych w umowie) pisemne oswiadczenie, iz osoba (osoby) wykonuj^ca w ramach
niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci polegaj^ce na obsludze zgloszeh dokonywanych przez
Zamawiajacego w toku realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszeh w ramach okna czasowego,

w szczegolnosci w ramach infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyjycia zgloszeh,
bydzie zatrudniona na podstawie umowy o pracy w rozumieniu kodeksu pracy, w calym okresie
realizacji umowy.

Oswiadczenie (kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez imiy i nazwisko osoby/ osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracy wraz ze wskazatiiem wykonywanych przez danq, osoby
czynnosci, rodzaju umowy o pracy, dokladne okresletiie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, daty
zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

osob (co najmniej 1) ohstugujcigcb s(gloss^ma w toku reali;^agi umony wska^uje ^aicic^nik nr 1 do umon^.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji ww. oswiadczenia pod k^tem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

Niezlozenie komplemego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawcy (lub

podwykonawcy) uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z mozliwoki rozwi^zania umowy, jezeli
Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego
kompletnego oswiadczenia, i naUczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
calkowitego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Zastosowane maj^ tu postanowienia §7 ust.3-5 oraz
§9 ust.2 umowy.

2. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nastypuj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcy
(lub podwykonawcy) wymagah zatrudniania na podstawie umowy o pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l:

\h
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a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawc? lub
podwykonawc? kopii umowy/umow o prac? osob wykonujq^cych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy wymienione w pkt.l oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia
umowy/umow powinna zostac zanonimizowana (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow) w sposob zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy,rodzaj umowy o prac? powinny bye mozliwe do zidentyfikowania;
b) mozliwosc z^dania zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez
Wykonawc? lub podwykonawc? skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;
c) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem odpowiedmo przez Wykonawc? lub
podwykonawc? kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawc? do
ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami RODO.Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
d) mozliwosc z^dania wyjasnieh w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?;

e) mozliwosc zwrocenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia uzasadnionych w^tpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc? lub
podwykonawc?.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze w)rjasnienia, o ktorych mowa pod litd Wykonawca przedlozy
Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub
podwykonawc? osoby/osob wykonuj^cych w ramach umowy czynnosci, co do ktorych przednuotowa
umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

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

3.

4.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,
rozumie si? czynnosci polegaj^^ce na obsludze zgloszeh dokonywanych przez Zamawiaj^cego w toku
realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszeh w ramach okna czasowego, w szczegolnosci w ramach
infoUnii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszeh.
Zmiana osoby/osob wskazanych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ustl, jest mozliwa pod
warunkiem spelnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu
pracy. Zmiana dokonywana jest w formie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy)
z podaniem danych nowej osoby oraz przy zachowaniu wymogow ustl. Zmiana Osob wymaga
akceptacji ze strony osoby wskazanej w §5 ustl umowy. Akceptacja moze zostac wyrazona na pismie
lub za posrednictwem poczty e-mail:

5.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzul^ ihformacyjn^ Zamawiaj^cego dotycZ£i,c^ RODO.

6.

Wykonawca os\dadcza, iz jego dzialania nie naruszaj^ wymogow RODO.

*RODO - rospors;cyis;enie Parlamentu Bjuropejskiego i Rat^
20161679 t^dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fisycspiych iv s^tci^ku ^ prs^twars(aniem danych osobonych / w sprawie smbodnego prvpplywu
takich danych orai^ ucfyknia dyrekt^isy 95146!WE. (ogolne rospors^ds^enie o ochronie danych) (D^. Urs(, UE E 119
Z04.05.2016).
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§2

Tefmin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac przedmiotow^ utiiow? w okresie do dnia 31.12.2019 r. licz^c
od dnia zawarcia umowy. Rozpocz?cie swiadczenia wsparcia technicznego nastqpi w dniu zawarcia
umowy.

2. Miejscem realizacji umowy jest siedziba Sl^skiego OW NFZ pfzy ul. Kossutha 13 w Katowicach,
za wyj^tkiem sytuacji nie wymagaj^cych fizycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww.
miejscu.
§3

Wynagfodzenie calkowite umowy

1. Wynagrodzenie calkowite z tytulu niniejszej umowy wynosi:
ziotych brutto), w tym wynagrodzenie calkowite netto:

zl brutto (slownie:
zt, zgodnie z zal^cznikiem nr 2

do umowy - kalkulacja cenOwa.

(Uwaga: ^tcict^nik nr2 ^staniepn^gotowany w oparciu o pkt 1Aformulary ofery).

2. Wynagrodzenie calkowite brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafii zawiera wszelkie koszty,
oplaty, podatki i naleznosci zwi^zane z realizacji umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie calkowite brutto umowy okreslone w §3 ust. 1 umowy,
nie narusza przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za prac? oraz niektorych innych ustaw (Dz. U.z 2018 poz. 1794).
§4

Tetminy i watunki platno^ci

1. Zaplata wynagrodzenia z tytulu umowy nast^i z gory, w formie polecenia przelewu, w termime do
30 dni liczic od dnia dostarczenia przez Wykonawc? do siedziby Sl^skiego OW NFZ prawidlowo

wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. Podstawi
zaplaty b?dzie protokot uruchomietiia.

2.

Na fakturze VAT Wykonawca winien umiescic nast?pujice dane nabywcy: Narodowy Fundusz
Zdrowia z siedzibi w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorci

i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzibi w Katowicach, ul. Kossutha
13, 40-844 Katowice.

3.

Wartosc brutto faktury VAT wystawionej z tytulu niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty
brutto wskazanej w §3 ust.l umowy.

4. Za dat? dokonania platnosci w)magrodzenia uznaje si? dzieh obdizenia rachunku Zamawiajicego.
5. Zamawiajicy zaplad Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplade wynagrodzenia,liczone
od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

6. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajicych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzedi,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajicego, pod rygorem niewaznosd.

7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT przed wystawieniem faktury VAT, zmiana
zostanie uwzgI?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie
calkowite netto umowy (§3 ust. 1), w tym takze wartosci (ceny) netto podane w umowie, zostanie
obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zujicej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie calkowite brutto umowy (§3 ustl) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 30/pn/2018, tj

zl brutto.

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

■
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Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy
zostanie wprowadzona w (^odze pisemnego aneksu do umowy.
§5

1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do podpisywania protokoiow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz zobowi^zanymi do nadzorowania prawidiowej realizacji postanowien
umowy, jest 1)
, tel
, adres e-mail:
lub 2)
, tel
, adres
e-mail:

Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych wyzej osob.

2. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisywania protokoiow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz zobowi^zanq, do nadzorowania prawidiowej realizacji postanowien umowy,
jest 1)
, tel
, fax
, adres e-mail:
lub 2)
, tel
, fax
, adres e-mail:

Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych wyzej

osob.

3. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 dla swojej
skutecznosci b?dzie wymagala jed3mie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do
drugiej Strony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje
zmiana.

§6

1.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosci lub innych problemow
dotycz^cych urz^dzeh b^dz oprogramowania obj?tych umow^ Wykonawca zobowiqzuje si?
zapewnic czas teakcji oraz czas naptawy zgodnie ze wskazanymi w pkt 4 oraz pkt 5 zal^cznika nr 1
do umowy. Czynnosci b?d^ kontynuowane az do protokolamego usuni?cia nieprawidlowosci lub
innych problemow.

2.

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

3.

WszeUde zgloszenia w ramach niniejszej umowy mog^ bye skutecznie przekazane przez
Zamawiaj^cego za posrednictwem numeru telefonu (infolinii) , podanego przez Wykonawc?:
, poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Wykonawc?:
b^dz za posrednictwem (jezeli dotyczy) formularza zgloszeniowego na stronie
intemetowej wskazanej przez Wykonawc?:
Fakt otrz)nnania zgloszenia Wykonawca

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

Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie
dotycz^cej wskazanegb sposobu kontaktu (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu
na pismie lub faksem:
lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:......), pod

rygorem n^nania zgloszenia dokonanego przez Zamawiaj^cego na podany w ust.3 sposob kontaktu,
za skuteczne.

4.

Wszelkie koszty zwi^zane z naprawy(w tym wymianq) urzadzeh/oprogramowania, w szczegolnosci
koszty robocizny,-transportu, cz?sci, reinstalacji, instalacji, ponosi Wykonawca.
§7

Katy umowne

1.

W razie niewykonania lub nienaleZ)n:ego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu
kary umowne:

1) w wysokosci 100,00 z\ za kazdy dzieh opoznienia w rozpocz?ciu reaHzaCji umowy przez

Wykonawc? w stosunku do terminu wynikaj^,cego z §2 ust.l umowy.Jezeli opoznienie przekroczy
14 dni Zamawiajq,cy uprawniony jest do skorzystania z mozHwosci odst^ienia od umowy oraz
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naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej w wysokosci 10% wynagtodzenia calkowitego
brutto okre^onego w §3 ust.l umowy .

2) w wysokosci 50,00 zt za kazd^ rozpocz^t^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji,
o ktorym mowa w pkt 4) zal^cznika nr 1 do umowy;

3) w wysokosci 200,00 z\ za kazdy dzien opoznienia w stosunku do czasu naprawy, o ktorym mowa
w pkt 5) zai^cznika nr 1 do umowy;

4) w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

5) w wysokosci 100 z\ za kazdy dzien opoznienia w przediozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §la ust.2 lit. a, b lub c umowy,b^dz za kazdy dzien opoznienia w przediozeniu
w terminie wyjasnieh, o ktorych mowa w §la ust.2 lit.d umowy, w odniesieniu do danej osoby
(pracownika);

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

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

3.

4.

5.

Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie wystarcza na pokrycie szkody.
Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umownq^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania
wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiajq,cy moze potr^cic
nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^
ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wjmagrodzenia).
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,
katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki uUczne, o He mialy wpl3rw 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 kwaUfikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy. Sankcja w postaci kary
umownej zostaje wylq,czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy b^dz rozwiq.zanie
umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie,zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.
§8

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1.

Osoby Horace udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?,.a takze majq,ce bezposredni dost?p do sprz?tu/oprogramowania Zamawiaj^cego
w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, zpbowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji poufnych dotyczicych Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych,

prawnych i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych
w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla.
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Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi
posiuguje si? wykonuj^c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej umowy (np. podwykonawcy).
Odpowiedzialnosc za namszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa
o zachowaniu poufnosci w NFZ stanowiq,ca zat^cznik nr 3 do niniejszej umowy.

2.

Ujawnienie informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania
poufnosci, o ktoiym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiaj^cego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie
o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor
Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu
poufnosci w NFZ.

3.

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

4. Zamawiaj^cy w zwi^zku z niniejsz^ umow^ nie powierza Wykonawcy danych osobowych do
przetwarzania.
§9

1.

Odst^ienie od umowy, o ktorym mowa w §7 ust.l pkt 1 umowy,winno nast^ic w terminie do 5 dni
roboczych licz^c od dnia powzi?cia wiadomosci o przyczynie odst^ienia, poprzez pisemne
oswiadczenie ziozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? odst^ienia
od umowy. Odst^ienie od umowy nast?puje z dniem zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia
o odst^ieniu. W przypadku odst^ienia od umowy Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego. Zastrzega si?, iz skutki odst^ienia majq. nast^ic na
przysziosc i nie dotycz^ takich instytucji jak kary umowne, czy prawo z^dania odszkodowania za

2.

Rozwi^zanie umowy, o ktorym mowa w §la ust.l bs^dz w §7 ust.2 umowy, winno nast^ic poprzez
pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw?
rozwi^zania umowy. Rozwi^anie umowy nast?puje ze skutkiem natychmiastowym w dmu zlozenia

nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawcy pisemnego oswiadczenia. W takim przypadku Wykonawcy przysiuguje wynagrodzenie
jedynie za okres faktycznego wykonywania umowy. RozUczenie nast^i z uwzgl?dmeniem zasady,
ze naleznosc za 1 miesi^c odpowiada 1/12 wynagrodzenia calkowitego brutto umowy, o ktorym

mowa w §3 ust.l umowy, zas naleznosc za 1 dzieh odpowiada 1/30 z 1/12 ww. wynagrodzenia
calkowitego brutto umowy. Wykonawca obowi^zany b?dzie zwrocic Zamawiaj^cemu nienaleznq^
cz?sc wynagrodzenia w terminie 30 dni licz^c od dnia otrzymania stosownego wezwania, na podany
w wezwaniu rachunek bankowy.
§10

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoki
zl (slownie:
zlotych), CO stanowi 10% wjmagrodzenia calkowitego brutto umowy (ceny oferty brutto).
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq^ lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana Z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokOsci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest

^

'

I

w
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poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiedriim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona stosownym aneksem do vimowy.

3. W okresie przysiuguj^cym Zamawiaj^cemu zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac
pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczieniem z tytuiu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilo w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli
zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).
4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamowien
publicznych. Zamawiaj^cy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dm
licz^c od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiaj^cego za nale^cie wykonane, tj. od
dnia podpisania protokotu koncomgo. Protokoi koncowy winien potwierdzac nalezyte wykonanie
umowy.

§11

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowiema publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowa bgdzie realizowana zgodnie z ofertq, Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 30/pn/2018.
4.. Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy, przy uwzgl?dnieniu wyj^tkow w niej
przewidzianych, wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygm^du s^du
wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(Katowice).

6. Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zainawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
ZAMAWIAJ4CY

WYKONAWCA

UWAGA!

Zalcic^ik nr 1 do umony ^stanie pr^gotowany w oparciu o formulary opts pm^edmiotu ^momenia.
Zaiqcspik nr2 do umony spstanie prsygotowany w oparciu o pkt 1Aformulary oferty,
Zaicyc^ik nr 3 do umony apstanie prygototvany sgodnie ^ syitcyspnym do SIWZ wv(prem Umony o c^chowaniu
poufnosci n> NFZ.
UWAGA!

W ytuacji,gdy ohoniicyyk podatkony ^ tytuiupodatku od towarow i ustug bgd^e spocywat na Zamawiajcitym (art.
91 ust.3a pep), caikowitym nynagrodyniem umownym bqdye nynagrodynie bes^ podatku od towarow i ustug;
w takim prypadku sppity umony odnosyice sig do nynagrodynia brutto (cen brutto; oferty brutto) naley roysmiec
jako odnosyye sk do nynagrodynia (cen, oferty) be:(^ podatku od towarow i ustug; niniejsy ystanie odpowiednio
uwyP^dnione w redakgi yipisow yiwieranej umOny.
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - 6l^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- ^l^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata:

na podstawie pelnomocnictwa nr

z dnia

zwanym dale]„Zamawiajqcym"
a

z siedzib^ w
prowadzonego przez

adres:

wpisanym do
pod numerem

/jezeii dotyczy/,

NIP:

REGON:

, wysokosc kapitatu zaktadowego:

/jezeii dotyczy/,

w imieniu ktorego dziala:

-

zwanym dale]„Wykonawc^",

0 tresci nast^pujqcej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr

z dnia

, ktorej przedmiotem jest

swiadczenie wsparcia technicznego dia posiadanych przez ^Iqski OW NFZ urzqdzeh
1 oprogramowania zabezpieczajqcego firewall, zwanej dalej „umow^ podstawow^", Strony
w ceiu wlasciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych wzajemnie w trakcie realizacji
umowy podstawowej postanawiaj^, co nast^puje:
§1

llekroc w umowie uzyte zostajq wyrazy „lriformacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszeikie informacje lub dane, ustne, na pismie lub
zapisane w inny sposob, dotycz^ce spraw, pianow dzialalnosci gospodarczej lub
przedsi^wzi^c strony zwi^zanych z.realizacji umowy podstawowej,

'

2) wszeikie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^zku
z realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez
Zamawiajicego.
§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje sif do:

kW
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1) zachowania

w

tajemnicy

wszystkich

Informacji

Poufnych,

niezaleznie

od formy, w jakiej zostaly mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej wspolpracy
w zakresie realizacjl umowy podstawowej;

3) zapewnlenia odpowiedniego I bezplecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdujq si^ one w posiadaniu
Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyt^cznie osobom bior^cym udzial w realizacji
umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te sq niezb^dne dia
prawidtowej realizacji umowy podstawowej:

5) poinformowania osob,o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt4 niniejszej umowy,o poufnym
charakterze udost^pnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich
traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3
umowy 0 zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych
w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie
na takq czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynno^ci jest obiektywnie niezb^dne
w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowiizujs si§ do
ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom
bioricym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore
okazi upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziatu w realizacji umowy podstawowej;
7) na pisemny wniosek Zamawiajqcego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrbcenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt
wszelkich materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz

ze wszystkimi kopiami b^dqcymi w jego posiadaniu. Sposob zniszczenia materiatow
winien uzyskac pisemny akceptacj^ Zamawiaj^cego.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiizkow dotyczicych Informacji
Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu
kar^ umowni w wysokosci 1.500,00 ztotych (stownie: jeden tysi^c pi^cset 00/100
ztotych) za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie
Zamawiajicego, w terminie do 14 dni liczic od daty otrzymania wezwania do zaptaty
kary umownej.

' I,

I
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3. Osoby biorqce udziaf w realizacji umowy podstawowejze strony Wykonawcy(niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wyst^puj^ce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez
podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowi^zuj^ce ich do zachowania
w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru okreslonego w zatqczniku do niniejszej
umowy - w sytuacji, gdy zachodzq przeslanki do ztozenia takiego oSwiadczenia. Kazde

z podpisanych oswiadczeh Wykonawca zobowi^zuje si? ztozyc Zamawiajqcemu przed
przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob?.
4. W przypadku nieztozenia Zamawiaj^cemu o^wiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

w sytuacji, gdy zachodz^ przestanki do ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca
zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot? 500,00 ztotych (stownie: pi?cset

00/100 ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. Lqczna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu,
nie moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pi?edziesi^t procent) wynagrodzenia
brutto wskazanego w §3 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,
odszkodowania w wysokosci przewyzszaj^cej kar? umown?, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Stron? poszkodowanci przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej
mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caty
czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasnl?ciu,
bez wzgl?du na podstaw? prawn^ (tak kontraktowq, jak i dellktow^) 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 obowi^zujqcymi przepisami prawa.
8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zostac zobowiqzani przez
Wykonawc? do przestrzegania zobowiqzah wynikaj^cych z niniejszej umowy.
§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych:
1) ktore s? w dniu ujawnienia publicznie znane;

2) ktorych ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisow prawa.

y\

(L.
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2. Jezeli Wykonawca zpstanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania sqdu
do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwtocznie zawiadomi na pismie
Zamawiajqcego przed dokonaniem ujawnienia.
3. Wykonawca zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du do ujawnienia Informacji

Poufnych, bpdzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie

wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podjpcia wszelkich uzasadnionych srodkow
majqcych na celu upewnienie sip, ze Informacje Poufne

traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy
przez

swoich

pracownikow

b^dz

inne

osoby,

ktore

bpd^

zaangazowane

w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za
podwykonawcow).
§5

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

do

zachowania

tajemnicy

i

poufnosci

Informacji

Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasnipciu niniejszej umowy
oraz umowy podstawowej.
§6

Wykonawca potwierdza i 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 poddajq pod rozstrzygnipcie sporow, powstalych na gruncie niniejszej umowy,
wlasciwemu

miejscowo

ze

wzglpdu

na

siedzibp

Zamawiajpcego

s^dowi

powszechnemu.

2. Do wSzystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujq zastosowanie
w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy prawa.

VA
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§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§9

Za^cznik do umowy stanowi integraln^ cz^sc niniejszej umowy o zachowaniu poufnosci.
§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostala w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,z czego
dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy,jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Podpisano w imieniu Wykonawcy:

Podpisano w imieniu Zamawiajqcego:

KIERp¥/N"]X
Dziahi Tpwestycji i Kamowien Publicznych

^l^sMeg^fe&ziahi Wojew6dzkiego
NarodoWeso PwmiszM Zdrowia w Katowicach

y\A

Katarzyna Klis

osz Kar
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Nartximvy Fundusz Zdrowia

ZaJ^CZnik HP 3 dO UmOWy - WZ6r UmOWy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

Za^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ- wzor Oswladczenia

(iml^ 1 nazwisko)

(nr PESEL)
OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podplsany, reprezentuj^c w dniu

Wykonawc^ podczas

realizacji umowy podstawowej na swiadczenie wsparcia technicznego dia posiadanych
przez $l^ski OWNFZ urzqdzeh i oprogramowania zabezpieczajqcego firewall, w sledzible
6l^sklego OW NFZ w Katowlcach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych,
zobowlqzuje si§ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy podstawowej, ktorej przedmiotem jest swiadczenie wsparcia

technicznego dIa posiadanych przez ^Iqskl OW NFZ urzqdzeh I oprogramowania
zabezpleczajqcego firewall, niezaleznie od formy, w jakiej zostaiy mi przekazane;
2) wykorzystywania Infornriacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej, wyt^cznie w celu realizacji umowy podstawowej.

Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji
umowy.

Miejscowosc, data

Czytelny podpis
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Nr zamowienia: 30/pn/2018

wz6r informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ustSapzp

Informuj?, iz wybor ztQzonej przeze mnie oferty*:
* w zaieznosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 aibo pkt 2
1) nie prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie
2 przepisami o podatku pd towarow i ustug.

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

a)

nazw^(rodzaj)towaru/ustugl, ktorego dostawa/ktorej swiadczenie b^dzie prowadzic
do powstania u Zamawiajqcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami
0 podatku od towarow i ustug:

b)

wartosc towaru/ustugi, o ktorym mowa pod iit.a), bez kwoty podatku VAT, tj. cena
netto:

UWAGA!Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozono ofertQ, ktdrej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i ustug, ktory miatby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadaj^c ofertq,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazuj^c nazwQ (rodzaj) towaru iub ustugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie b^dzie prowadzic dojego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGAi Dodatkowo wskazuje si^, iz obowiqzek doiiczania wartosCi podatku VAT ptaconego przez
Zamawiaj^cego do oferty Wykonawcy(wartosci netto)ciqzyna Zamawiajqcym w przypadku, np.:
- wewn^trzwspdinotowego nabycia towardw;

- dostawy towardw wymienionych w zatqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towardw i ustug obj^te
mechanizmem odwrdconego Obq^zenia (dot. teiefondw komdrkowych, w tym smartfondw) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <=10 kg, takichjak: iaptopy
i notebooki; komputerdw kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wytqcznie
komputery przenosne, takiejak: tabiety, notebooki, iaptopy.
- importu ustug iub importu towardw, z ktdrymi wi^ze si^ anaiogiczny obowi^zek doiiczenia przez
Zamawiajqcegoprzypordwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Iml^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

o

Nr zam6wienia: 30/pn/2018

wz6r oswiadwenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:
Nasrwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE OSWIADCZENIE,o ktorym mdwa w art. 25a ust.l pkt 1 pizp

Na pottzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. swiadczenie wsparcia
technicZnego dla, posiadanych przez Sl^sld OW NFZ utz^dzed i oprogramowania
zabezpieczaj^cego firewall, prowadzonego przez Narodcv^ Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai
Wojewodzki, oswiadczam. co nast^puje.

I.. OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

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

A. Oswiadczam,ie nie podlegam wykluczeniu z ppst^powania na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 12-23
ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. OSwiadczam> ze "zachodzq. w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na

podstawie art

ustawy Prawo zamowien publicznych (po^/af majqcq, t^astosomnie podstawy

'Dykluc^enia spokod wjmienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustaivj Pip).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wyklucZeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj?te. przez niego srodki s^
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest?pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd^ lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami kigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidiowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b^d^cego podmiotem
zbiorowytn, Orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania sig o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowistzywania tego zakaz'u.

0-

Nr zamowienia: 30/pn/2018

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

Z uwagi na przepis aft. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie o^wiadczam,ze w Zwiq,zku z podstaw^ wykluczenia,
o ktorej mowa w art 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na pqdstawie art. 24 ust. 8 ustawy, Prawo
zamowien publicznych, podj^lem nastgpuj^ce srodki naprawcze:

II. Zamawiaj^cy nie okre^Ia (nie stawia)zadnych warunkdw udziahi w post^powaniu, o ktdrych mowa w art. 22
ust.I pkt 2 pzp (art. 22 ust.1 b pzp).

O^WIADCZENIE DOTYCZ^CE PODANYCH INFORMACJI
Oswiadczam, ±e. wszystkie informacje podane w po-w^zszych oswiadczeniach s^ aktualne

i zgodne z prawdq, oraz zostaly przedstawione z pelnst swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia
Zamawiaj^cego w bl^d przy przedsta^aniu informacji.

Itni^ i naZT^sko upel'nomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

A

wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

Nr zamowienia: 30/pii/2018

O^WIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALE^NO^CI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALO^J
Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w tetminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej(www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku prz)maleznosci do tej same) grupy kapitaiowej z innym
Wykonawcq,lub Wykonawcami, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym post^powaniu.
Przez gnip? kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. z 2018 r. poz. 798) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biorc6w, ktorzy
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez tego
przedsi?biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfzkatowice.pl o Wykonawcach, ktdrzy zlozyli oferty w postgpowaniu na Swiadczenie wsparcia

technicznego dia posiadanych przez ^Iqski OW NFZ utzqdzeA i oprogramowania
zabezpieczajq^cego Srewall,

I.

oswiadczam, iz

nie

nalezy

do

tej

samej

grupy

kapitaiowej,

o

ktorej

mowa

ktdrej

mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych.*
II. oswiadczam,

iz

nalei;^

do

tej

samej

grupy

kapitaiowej,

o

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

*nalezy wskazac jedn^^ z opcji: I albo II

W przj^adku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadzq^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi§ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

('

A

