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I. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

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

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 138o ust.l — ust.4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) dotycz^ce
zamdwien na ushigi spoleczne draz zgodnie z zasadami okre^lonymi w niniejszej Specyfikacji Istdtnych Warunkdw
Zamdwienia.

Zgodme z art. 138o ust.2 pzp Zamawiaj^cy udziela zamdwienia w sposdb przejrzysty, obiektywny
i niedysktyminuj^cy.

Numer post^powania

Post?powanie, ktdrego ddtyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 30/us/2017. Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s§ o powolywanie si? na ww. nrrmer.
Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfrkacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pqp",
nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekroc w „SIWZ" mowa
jest o "ZamaWiaj^cym", nalezy przez to rozumiec Sl^ski Oddzial Wdjewddzki NarodoWego Fimdusm Zdrowia
(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy prz;ez to rozumied dni
kalendarzowe zgodnie zaft. 110 in. k.c.

in. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedfoiotem zamdwienia jest ushrga potwierdzania skierowan na leczenie uzdrowiskowe doroslych i dzieci,

zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej SIWZ, w tym we wzorze umowy.

Rodzai zamdwienia: ushrga spoleczna.

Kod Wspdlnego Slownika Zarndwien rCPV): 85.12.00.00-6 - ushrgi medyczne i podobne.

Wykonywanie uslugi b^d^cej przedmiotem niniejszego zamdwienia winno odbywac si? zgodnie z obowi4zuj4cymi

przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.07.2011 r. w sprawie kierowania

na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacj? uzdrowiskow^ (Dz.U. Nr 142, poz. 835) oraz zgodnie z zasadami

wiedzy medycznej.

Wykonawcy winny bye znane zasady aprobaty skierowania pod wzgl?dem celowosci leczenia uzdrowiskowego

oraz zakres obowi^zkdw lekarza specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny frzykalnej lub rehabilitacj i

medycmej w zwi^zku z wykonywanietn ushigi potwierdzania skierowan na leczenie uzdrowiskowe doroslych

i dzieci. Specjalizacj? z balneoklimatologii i medycyny fizykahiej uznaje si? na potrzeby niniejszego post?pDWania

za tozsam^ ze specjalizacj4 z balneologii i medycyny fizykahiej.

Zakres obowi4zkdw lekarza specjalisty, tj. lekarza balneologii i medycyny fî kalnej lub lekarza rehabilitacji

medycznej:

1) potwierdzanie pod wzgl?dem merytorycznym skierowan na leczenie uzdroWiskoWe,

2) dokonywanie weryfikacji skierowan,

3) ocenianie pod wzgl?dem medycznym odwolan ubezpieczonych dotycz4cych potwierdzenia lUb niepOtWierdzenia

skierowania na leczenie uzdrowiskowe,

4) opiniowanie pod wzgl?dem medycznym zwrotdw Skierowan na leczenie uzdrowiskowe,

5) opmiowame pod wzgl?dem medycznym skarg ubezpieczonych lub opiekunow dzieci.

Zamdwienie obejmuje liczb? maksymalnie 65 000 skierowan.
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Podahq ilosc ski^rowdn nalezy traktowac jako maksymalnq liczb§ skie'rowan w okresie 6bO\viqzywaMa iimdwy.
Ilosc podanq dla tego okresu nalezy proporcjonalnie odniesc do 1 niiesiqca, co okresli ilosc skierowdn, ktorych
Wykonawca moze spodziewac sie w skali miesiqca.

Ilo^c skierOwan przekazanych w ramach pdjedynczego zlecenia daPemu lekarzoWi sp'ecjali&ie nie przekfbczy
jednego tysi^ca skierowan.

Zamawiaj^cy zastfzega sobie prawd do dokonania w trakcie realizacii ambwv Wervfikacii fflaksymalnej ilo§ci
skierowan podanej w innowie (65 000). Jezeli przeprowadzona weryfikacja Wskaze na iimiejsze zapotrzebowanie
w zakresie potwietdzanych ilosci skierowan niz Wynikaj^ce z ufiioWy (np. z powodu faktycznego znffiiejszenia si?
ilOsci skierowan Wplywaj^cych do ZaHiawiaj^cego b^dz z powodu nawiqZania przez Zamawiaj^cego stosimku pracy
w zakresie obj?tyin przedmiotem umowy), Zaniawiaj^cy zastrZega sobie praWO do zinniejsZenia ttiaksyffialnej iloSci
skierowan. NiniejsZe nast^pi w drodze pisenmego aneksu do uinowy wprOwadzaj^cego now^ maksymalnq ilo^c
skierowan, iIosg skiOrowan pozO'Stalq jesZcze do Opracowania W ramaGh iimowy oraz OdpoWi'edniO zfflHiejszOnq
Wysokosc wynagfOdzenia bfutto umowy.

RealizaGja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkaeh okreslOnyeh We Wzorze umowy stanoWiqcym ZalqGznik
do nmiejszej SIWZ.

2.

a) Zamawiajqey nie dopuszcza skladania ofert eZ^seiowyGh, go oznaoza, ze Wykonawca mOze zioZyc jednq ofert? na
Galore zamowienia.

b) Zamawiajqey nie dopuszcza mOzliwosci skladania ofert wariantOWych.
g) J?zyk post?powania.

Wyjasnia si?, iz zgodnie z zasadq Wyrazonq w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie 0 udzielenie zamdwienia publi'Gziiego
pfowadzi si? w j?zyku polskim. WymOg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamOwien publicznyGh wiqZe si? z regnlaGjq ilstawy
z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktOra formuluje zasad? uZywania j?Zyka polskiego prZez
podmioty WykonujqGe zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. UstaWa o j?zyku polskim w art. 11
stanowi, iz aft. 5-10 tejze ustawy nie dotyczq mi?dZy innymi nazw wiasnycb, ZwyczajOWo stosowanej terminologii
naukowej i technicznej, znakoW towarowycb, naZW handlowyCh oraz Oznaczen pochodzenia towarOW i ushig, norm

wprowadzanych w j?zyku orygmahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

3. Waruriki platfiosci: warunki piamoici zostaly okreslone we wzorze Umowy.

IV. Termin i mleisce wvkonania zamOwienia

1. Termin wykonania zamOWienia: w okresie do dnia 31.12.2018 f. (na zasadzie pojedynczych zlecen) poez'qw'szy

o'd dnia zawafcia umowy, Hie Wczesniej jednak niz od dnia 02.01.2018 r. Termin wykonania pOjedynGZegO

zleeenia w famach umowy nie moze bye dluzszy niz 7 dni liczqe od dnia przekazania skierowan danemu lekarzowi

speejali^Gie. Ilosc skierOwan przekaZanych w ramach pojedynczego Zleeenia danemu lekafzowi speGjalisGie nie

przekrocZy jednego tysiqca skierowan. Przekazanie skierowan, a takze- odbior opracowanych skieroWan od

Wykonawcy odbyWa si? za pokwitOWaniem.

Co do zasady kaZdy z lekarzy specJalistoW zobowiqzany b?dzie do wykonywania czynnosci obj?tyGh ushigq

w siedzibie Slqskiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ w Katowicach prZy ul. KossUtha 13 (miejsce ̂ konania

Zamowienia), go obliguje go do kontaktu z Zamawiajqcym pfZynajmniej 2 razy w tygodmu przeZ minimum

2 godZmy, w godzinach pracy Slqskiego OW NFZ (tj. od 8.00 do 16.00), z zastrzeZeniem poniZszego.
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Wykonawca moze wykonywac czynnoi5ci obj^te uslug^ pbza miejscem wskazanym w zdaniu poprzedzaj^cym pod
warunkidm, ze przewotenie skierowan bfdzie si? odbywaio przy pomocy zabezpieczonych zatnkiem walizek.

Wykonywafiie czynnosci poza lokalizacj^ w Katowicach przy ul. Kossiltba 13 nie zwalflia lekarza specjalisty

z koniecznosGi kontaktu z ZaniawiajqcyHi przynajmniej 2 razy w tygodniu przez minirhufn 2 godziHy, W godzinach

pracy Sl^skiego OW NFZ (tj. od 8.00 do 16.00). Jedboczesnie lekarz specjalista biefze iia siebie pelii^

Odpowiedzialnosc za skierowania.

W sytuacji wykoiiywaiiia czynnosci obj?tych ushigg poza siedzib^ Slgskiego OW NFZ wskazan^ powyzcj,

Wykonawca zobowigzuje si? do zachowania nalezytej starannosci w zakresie zabczpieczenia skierb'wab prz'ed ich

ntrat^, kradziez^, zniszczeniem oraz wglgdem do nich przez osoby do tego nieUprawnione. JednocZesnie

Wykonawca ponosi z tego tytulu pebi^ odpowiedzialnosc.

W przypadku wykonywania przez WykonaWc? czynnosci obj?tych usliig^ pOza siedzibg Slgskiegb OW NFZ

wskazan^ powyzej, jedna z osob wymienionych w uttiowie przekaze Wykonawcy skierowania niezb?dne do

wykonywania tych cZynnosci, za pokwitowaniem. Po wykbnaniu zadania Wykonawca ZWroCi Zarnawiaj^ceniu

skierowania, a jedna z osob wymienionych w umowie za pokwitowaniem odbierze je od Wykottawcy.

WykOnyWanie czynnosci obj?tych ushig^ (potwierdzanie skierowan) poza siedzibg Sl^SkiegO. OW NFZ wskazang

powyzej nie mbze trwac dhrzej niz 7 dni liczqc od dnia przekazania skierowafi danemu lekarzoWi specjaliscie.

V. Warunki udzialii w postenowaniu

1. 0 udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegaj^ Wykluczeniu

2) spelniaj^ warunki udziahi w niniejszym post?powaniu okre^lone przez Zamawiajgcego.

Ad.l) W stosiulku do Wykonawcy nie mog^ zachodzic podstawy wykluczenia, o ktdiych moWa w art. 24 ust.l pkt
12-pkt 23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada oswiadczenie o niepbdlegania wykluczeniu

(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ).

Przepisy art. 24 pzp stosuje si? odpowiednio.

Ad.2) Wykonawca winien spelnic Warunek udziahi w post?powaniu dotyczgcy zdblnoici zaWbdowej.

Wykonawca w forinularzu wykaz osob (tabela) winien wskazac Osoby skierowane przez WykonaWc? do realizacji

przedffiiotowego zamdwienia, tj. do ^wiadczenia ushigi potwierdzania skierowan na leczenie uzdrowiskowe

dOroslych i dzieci, Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieh, dosWiadczenia

i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywahych przez nie czynnbsCi, oraz

informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

* W zakresie kwalifikacii zawodoWvch.nprawnien i wvksZtalCettia - osoby te winny posiadac:

1) praWo wykonywania zawodu lekarza;

2) specjalizacj? w dziedzinie: balneologii i medycyny fizykalnej lub specjalizacj? w dziedzinie rehabilitacji

medycznej.

Nalezy wykaZac co naimniei 3 (trzechl lekarzy specjalistow posiadaj^cych prawo Wykonywania Zawodu lekarza

orazjedn^z ww. specjalizacji.

* Odnosnie dosWiadCzetiia lekarza specjalisty - nalezy podac liczbe lat pracv lekarza jako lekarza specjalisty

w jednej z wymaganych dziedzin - kazdy z lekarzy specjalistdw wykazany w formUlarzu wykaz osob, winien

posiadad doswiadczenie rozumiane jako co naimniei 1 rok pracv iako lekarz specialista. tj. lekarz
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z upraWnieniami - specjalizacj^ z dziedzihy balnedlogii i medycyiiy fî kalnej lub z dziedziny febabilitacji
medycziiej.

Przez 1 rok pracy flale^ rozumiec pelne 12 miesi?cy pracy jako lekarz specjalista.
Specjalizacj? z baltiePklimatologii i medycyny fizykalnej uzhaje si? za tozsam^ ze speGjalizacj^ z babi'eologii
i medycyny fizykalnej.

*Zakres wvkbnywanvch czvnnbsci wykazanych os6b (lekarzy specjalistdw) Pfcfesla pkt 6 formularza bferty.

*Pbdstawe d6 dvsponowania bsobanii (np. umowa o prac?, udost^pnienie przeZ podmiot tfzeci, umowa konsdfcjum)
nalezy wskazac w pkt I formularza wykaz osob (tabela, ostatnia kolumna).

Wymog posiadattia uprawnien przez lekarza specjalist? wynika z obowi^zuj^cych w tym Zakresie przepisow prawa,
tj. roZporzqdZenie Ministra Zdrowia z dnia 07.07.2011 w sprsfwie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo

rehabilitacj? uzdrowiskow^ (Dz.U. Nr 142, poz. 835) wydane na podstawie art. 33 ust.5 ustaWy z dnia 27.08.2004
0 ̂wiadczeniach opieki zdrowotfiej finafisowanych ze srodkow publiczUych (j.t. DZ.U.2015.581 ze zm.).

Wykonawca obowi^zany jest uvfzgl?dnic zasady wykonywania zawodu lekarza w ramach praktyki wynikajqce
z ustawy z dnia 05.12.1996 r. o Zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2015,464) oraz ustawy z dnia
15.04.2011 r. 0 dzialalno^ci lecZniczej (j.t. Dz.U.2015.618 ze zm.).

W celu wykazauia spelnienia warunku udziahx w post?powaHiu dotycz^cego zdolnosci Zawodowej, Wykonawca

sklada oiwiadczenie o spebiianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ) oraz dokument, o ktorym moWa
w pkt VI pkt 1 ppkt 2 SIWZ.

2. W przypadku Wykonawcow Wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia:

a) warunek niepodlegania Wykluczeniu (pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ) winien spelnic kaZdy z Wykonawcow

wspOlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia;

b) dla wykazania spelnienia wamnku, o ktorym moWa W pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, Wystarczy spelnienie go

wspolnie przez Wykonawcow ubiegaj^cych si? o zamowienie.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spehiiania wartinkoW Udzialu w post?poWaniu, W stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkrettiego zamOwienia lub jego cz?sci, poTegac na zdolnosciach zawodowych innych

podmiotOw, niezaleZnie od charaktem prawnego l^cz^cych go z uim stosunkow prawnych.

Na gruncie niniejszegO post?powania przyjmuje si?, iZ „stosowna sytuacja" wyst^pi Wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach zawodowych iimego podmiOtu/Ow, udowodni Zamawiaj^cemU,
Ze realizuj^'c zamOwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tyCh podmiOtOw/u, W sZcZegdlnoici

przedstawiaj^c zobOwi^zanie tych podmiotow/u do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, Ze udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty Zdolnoici zawOdowe,
pozwalaj^ na Wykazanie przez WykonaWc? spehiiania warunku udziahi w post?poWaniu Oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachodzg Wobec tego podmiotu podstaWy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24
ust.l pkt 13)-22) pZp.

IJwaga! W pr^adku polegania na Zdolnoiei zawodowej hUiego podmiotU/6w, Wykonawca jest zoboWii^Zany
wskazae ten fakt w fOrmularZu oferty.

W celu Oceny, cZy Wykonawca polegaj^c na Zdolnosci zawOdOwej innych podmiotOw/tu ha Zasadach bkreslonych
w niniejszej SIWZ, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umoZliwiaj^cym nalezyte wykonanie

<r^
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zamowienia publiCznego oraz oceny, czy stosunek iqcz^cy Wykonawcf z innymi podlflibtanii gwarmtuje
rzeczywisty dbstpp do ich zasobdw, Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegolnosci:

a) podmiofu, ktory udostppni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost^pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
c) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego;

d) zakresu i okresU udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.
Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a)-d), winnv: znalezc si^ w ZdbOwi^zaniu podmiotu dd Oddania do
dyspozyeji Wykonawcy niezbgdnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.
Zobowiazanie podmiotu..0 ktdrvm mowa wvzei. Wvkonawca zaiacza do.ofertv.

Jezeli zdoinosci zawodoWe podmiotu^ ktdry udost?pnia zasOby, nie potwiefdzaj^ speM'eUia pfzez WykonatvC?
Wafunku udzialu w post^powaniu lub zachodz^ wobec tego pOdhiiotU podstawy wykluczfenia, Zamawiaj^cy z^da,
aby WykOnawCa w teiminie pkrC^lonym przeZ Zamawiaj^cego:

a) zast^pil ten podmiot iiinym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi^zai sip do osObistego wykonania odpowiedniej czpsci Zamdwienia, jeZeli wykaze zdoinosci

zawodowe, d ktdrych mowa powyzej.

VI. Wvkaz oswiadczen lub. dokumentdw potwierdzaiacvch spelnianie warunkdw udzialu .w,.postep'6'waniu d'raz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

1) aktualne na dzien skiadania OfCrty oswiadczeniC, ze WykonaWca nie podlCga wykluczeniii OraZj ze spehiia
warunek udziahi W postppowaniu opisany w SIWZ.

Uwaga! WykonawCa, ktdry powohije sip na zasoby innych podmiotdw, W celu wykamnia braku istnienia WObec
nich podstaw wykluczenia oraz spehiiania, W zakresie, w jakim powohije sip na ich zasoby, wafunku Udziahi
w postppowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa powyzej.
JVzor oswiadczenie o niepodleganiu wylduczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w postppowaniu zal^czono do
SIWZ.

2) formularz wykaz osdb (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ).
W przypadku, gdy Wykonawca polega ha zdolnosciach Zawodowych innyCh podmidtdw, zoboWi^zany jest
w fonnularzu wykaz osdb wskazad (zaznaczyd) osoby udostppnione przez inUy podmiot.

3) Zobowiazanie innych podmiotdw/u do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbpdnych zasObdW na potrzeby
realizacji mmdwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach zawodowych innego pOdmiotu/piOdmidtdw ̂
patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

4) inforttiacjp dot. Obowiqzkn podatkowego (wzor Infortnacjizalqczono do SIWZ).

2. Wykonawca W tefminie 3 dhi od dnia zamieszczenia na stfonie intefnetoWej ZamawiajgCego (Www.nfz
-katowice.pl) informacji, o ktdrych mowa ponizej, przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie o przynaleznosci lUb
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23) p2^. Wfaz ze zlOzeniem
ww. oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiazania z innym Wykonawcy me prowadz^ do
zakldcenia konkurencji w postppowaniu o udzieleme zamdwiema.

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa zalqczono do SIWZ.

Zlozenie Ww. oswiadczenia nie iest wvmagane. iezeli w postppowaniU ztozono tvUco iedna oferte.

f  (
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Niezwlocznie po otwarciu ofert Zalnawiaj^cy zamieszcza na stfOnie intemetowej informaGjfe dotycz^c'e:
1) kwoty, jak^ zamiefza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw wykonawcdvv, ktdrZy zlozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonEttiia Zamowienia, wanmkow platnosGi oraz liGzby lat praGy lekarzy specjalistdw zawartyth

w ofertaGh.

3- W przypadku wspoliiego ubieeania gie.o zamowienie przez WvkonaWGdw:
1) oswiadGZenie, o ktorytn mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 sklada kazdy Z Wykbnawco'vv wspdlnie nbiegaj^GyGh

si? 0 udzielenie zamdwienia. OswiadGzenie to winno potwierdzic spelniailie wartiilkdW udziaiu
w post?powaniu oraz brak podstaw wykluGzenia w zalaesie, w ktdryfn kazdy z Wykonawcdw wykazuje

spebiianie warunkdw udziahr w post?powaniu oraZ brak podstaw wykluGzenia;
2) dokument, o ktdrym moWa w pkt VI pkt 1 ppkt 2 winien potwierdzic spelnianie warunku dpisane'go W pkt

V pkt 1 ppkt 2) SIWZ Wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegajgcyGh si? o udzielenie zamdwienia;

3) d^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 3 sklada kaMy z WykdnaWGdW WSpdlHie ubiegajgdyfch
si? 0 udzielenie zamdwienia.

4. Forma o^wiadGzen i dokumentdw.

1) o^wiadczenia dotyczgce Wykonawcy i podmiotdw, na ktorych zdolnd^ciaGh zaWodowyGh polega
Wykonawca ria zasadaGh okreslonyCh w niniejszej SIWZ - skladaiie s^ w oryginalfe;

2) ddkumeUty inne uiz oswiadczenia, d ktdrych mdwa w pkt VI pkt 4 ppkt 1), skladane sg w orygmale lub

kopii poswiadczonej za zgodndsd z oryginalem.

PdswiadGzenia za zgddndsc z oryginalem dokonuje odpowiedfiio WykonawGa lUb podmiot, na ktdrego zdolno^GiaGh

ZaWodowyGh polega Wykonawca.

Poswiadczenie Za zgodiiosc z oryginalem nast?puje w formie pisenmej.

Dokumenty spdrz^dzone w j?Zyku obcym winny bye sldadane wraz z tlumaczehiem na j?zyk polski.

OdpoWiednie zastosoWanie zHajdg m przepisy rozporzgdzenia Ministra Rdzwoju z dnia 26.07.2016 r. tv sprawie
rodzajdw ddkmnentdw, jakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy w post?pdwaniU d udzielenie zamdwienia

(Dz.U.pdz. 1126).

5. Zamawiaiacv zastrzega. iz mdze w niniejszym post?pdwaniu najpierw ddkdnac oCeny dfert, a nast?pnie zbadad, cZy

Wykdnawca, ktdregd dferta zdstala dcenidna jako najkdrzysmiejsza, nie podlega wykluczeniu.

6. Jezeli Wykdnawca nie zld^l oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelniaiiiu warunkdw Udziaiu
w post?powaniu, oSwiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych spelnianie warunku udziahi w pdstepdwaniu lub

brak podstaw do wykluczenia, lub innych dokumentdw niezb?dnyGh do przeprowadzenia pdst?pdwania,

oswiadczenia lub dokmnenty sg niekompleme, zawierajg bl?dy lub budzg wSkazane przez Zamawiajgcego

wgtpliwoSci, Zamawiajgcy wzywa do ich zlozenia, uzupehrieiiia lub popraWienia lub do udzielania WyjaSniefi

w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupehiienia lUb poprawienia lub Udzielenia

wyjasnieh dferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby imiewaznienie post?pdwaHia.

Jezeli Wykonawca nie Zlozyl wymaganych pehiomdcnictw albo Zldzyl wadliwe pelnomocmctwa, Zamawiajgcy

Wzywa do ich Zlozenia w terminie przez siebie wSkazanym, chyba ze mimo ich zldzenia oferta WykdnaWcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby imiewaznienie post?powania.

Zamawiajgcy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjaSnieh ddtyczgcych oswiadczeh

lub dokumentdw potwierdzajgcych spelnianie warunku udziaiu w post?powaniu lub brak podstaw do Wykluczenia.
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VII. Informacia o sposobie poroztimiewania sie Zainawiaiacego z Wvkoiiawcaini oraz przekazvwania

oiwiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do pofdzumifewania sie z Wvkonawcami

1. Korflunikacja mi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si^ za pbsrediiictwem opefatbra pbcztowego
w rozumieniu ustawy z diiia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztOwe (Dz. U. poz. 1529 Pfaz z 2015 r. pbz. 1830),
osobi^cie, za pdsrednictwem poslanca, faksu Mb przy uzycM irodkdw kbmMlikacji elektroniczrifej W rozufiiiePiu
ustavvy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu usMg drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poZ.
1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z zastrZOzeniem, iz oferta winna zO'stac zlozona pod rygofOm niewaziibsci
w forniie pisefflnej, petaomocriictwo winno zo'stac zlozoPe z zachowaliiein formy okreilonej w pkt X lit. B SlWZ,
zai osWiadczepia i dokuinenty w formie Wymaganej w pkt VI pkt 4 SIWZ (rowniez w przypadkii IgIi zlozenia
w wyniku wezwania, o ktorym mowa w pkt VI pkt 6 SIWZ).

2. Zawiadoinienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przeslane przy uzyciu sfodkow koiiituiikacji
elektronic:ffiej w rdzumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usMg drog^ elektrOHiczng (pocztg
elektroniczn^ e-mail), bgdz faksem, b^dz za posrednictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiajgcy Mb WykonaWca przekazujg oswiadczenia, WniOski, zawiadomienia oraz infofmacje za
posrednictwem faksu Mb przy uzyciu srodkow komunikacji elektroiiicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 §wiadcZeniu usMg drOg§ elektroniczn^, kazda ze stron na zg'danie drugiej stfony niezwlocznie potwiefdza
fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kiefowanej do Zamawiajgcego Wykonawca winien posMgiwac sif nmnerem sprawy okr'eilonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, OsWiadcZenia, wnioski oraz informacje przekazyWane przez Wykonawc? pisemnie Wimiy bye
skladane na adres: Sl^ski OW NBZ ul. KOssutha 13,40-844 Katowice, pokoj 208A.

6. Zawiadomienia, Oswiadczenia, wnioski oraz mformacje przekaZywane przez WykOnawc? pocztg eleklfoniczh^
winny bye kierowane na adres e-mail; zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksern winny bye
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze ZWrOcic si? do ZamaWiajgcego o wyjamienie tresci SlWZ. Zamawiajgcy jest ObOwigzany
udzielic wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pOzniej niz na 2 dni przed uplywem termmu skladania ofert - pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnieiiie tresci SIWZ wplyngl do Zamawiajgcego nie pOzhiej niz do konca dnia,
w ktorym uplywa polowa wyznaczonego termmu skladania ofert. Jezeli wniosek o Wyjasnienie tresci SlWZ wplyn^l
po Uplywie termmu skladania wniosku, o ktorym mowa wyzej, Mb dotycZy udzielonych wyjamien, Zamawiajgcy
mOze udzielic Wyjasnien albo pOzostawic wniosek bez rozpoznania.

PrzedMzenie tetminu skladania ofert nie wplyWa na bieg terminu skladania wniOsku, o ktorym moWa Wyzej.
8. W uzasadttionycll przypadkach ZamaWiaj^cy moze przed uplywefn teftnmu skladania ofert zmienic tresc SlWZ.

9. Zamawiajgcy nie przeWiduje zwolaHia zebrania Wykonawcow.

10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec termmu do wykonania czynnosci przypada na sobot? Mb dzien ustawowo
woMy od pracy, termm uplywa dnia nast?pnego po dniu Mb dniach woMych od pracy.

11. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest;
Mariusz Partyka - Glowny Specjalista w Dziale Inwestycji i ZamoWien PUblicznych, adres e-mail;

zamowieniaDubliGZne@,nfz-katQwice.pl.

VilL Wvmagania dbtvezace wadium

NIE DOTYCZY

IX. Termin zwiazania oferta

1. TermM zwi^zaiiia oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si? Wraz z uplywem termMu
skladania ofert.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wnibsek Zamawiaj^cego nioze prz&dlu^c termin zwiqSiama ofeit^ z tyin
ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem tefininu zwi^zania ofert^, zwfdcic sip do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony Okies, nie dhizszy jednak niz 60 dni.

X. Opis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawcp o wypblnienie forinularzy (w tym wzorow OswiadczeP) w sposob trwaiy poprzez
wpisanie w odpowiednich iniejsGach niezbpdnych daPych i Mofmacji. W przypadku, gdy jakakolwiek czpiP
formularza lub caly fonnularz nie dotyezy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy" i podpisa'c. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie infonuacji okazato sip zbyt inale, Zamawiajgcy piOsi 0 wykonanie kse'rOkopii
danego formnlarza w potrzebnej ilo^ci egzeUiplarzy oraz wypehiienie wg pOtrZeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a koniecZne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umiescic W zai^czniku do danego formularza,
sporzgdzonyrn przez WykonaWc?. WykoUaWca prOsZony jest o prZygotowaUie i zlozenie Oferty z Wykorzystaniem
WzordW fonnularzy Oraz innych zal^c^ikow skladaj^cycb sip na SIWZ. W przypadku przepisyWania
formularzy, Wykonawca zobOwiqzany jest nie dokonywac zmian merytoryCznych zapisow ziiajduj^cych sip
we wzorach formularzy stanowi^cych zalqczniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleZnie od tego, czy
fonnularz przepisuje, czy dokonuje jego pizeksztalcenia w procesie OCR, czy w iimy spOsob. Jezeli WykonaWca
przeksztalca formulaiz do formy edytowalnej, w szczegolnosci poprzez OCR^ zOboWi^zany jest dbkladnie
przeczytac jego treSP po przeksztalceniu oraz pordwnaP j^ z orygiUalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu blpd6w w procesie przeksztalcenia formatu (Up. blpdow w prOcesie OCR) tresc oferty nie bpdzie
odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala bpdzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawcp mUsz^ byp podpisane pizez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaci4gania
zobowi^zan o wartoSci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokirmencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumeUtem upeluomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopip poswiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^Czyc do

oferty. Ofertp, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisac osoba upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana pizez osobp nieupowaznion^ zostanie uznana za niewazn^.

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

D. Ofertp Wykonawca proszony jest dostarczyc w nastppuj^cej formie: w zamkniptej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy FUndUsz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j nr 208A oiaz napisem:

Zamowienie nr 30/us/2017

Potwierdzanie skierowan na leczenje uzdrowiskowe

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 12,30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki knriersklej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczyc,

ze przesylka zawiera ofertp oraz wskazac numer postppowania. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci

za nastppstWa spowodowane braklem Wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z Ww. informacji.

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

oznaczonej "ZAL.4CZNIKI", w ktorej Wykonawca Umieszcza zal^czniki wymienione w pkt(^.... formularza
oferty, z uwzglpdnieniem uwag do zal^cznikow.

W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skiadanych przez Wykonawcp zawierajgcych informacje stanowi^ce
taiemnice prZedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy 0 zwalczaniu niPuczciwej konkurencji,

CO do ktorych WykonaWca zastrzegl, ze nie mog4 bye one udostppnione innym uczestnikom postppOWania,

0^
0/



Nr zamoWieiiia: 30/us/2017

Wykonaiwca powinien umiescic je w osobnej kopefcie oznaczonej: „ZALi^CZNIKl - TAJfiMNICA

PRZEDSI^BIORSTWA" liib oznaczyp je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajenmic? pfZedsipbiorstwa definiuje art. 11 ust. 4 usta^ z dnia 16 kwietnia 1993 f. o ZwalcZaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z ztn.):

„Przez tajenirtic^ pfz^dsi^bidrstWa rozumie si^ nieujawnione do wiadombsci publicznej infofrfiacje t'echniczne,

technologiczne, orgartiZacyjne przedsipbiorstwa lub infie informacje posiadajqce warto'sc gdspodarczq,
CO do ktoiych pfzedsifbiorca podjql niczbgdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."

Zamawiaj^cy jftie ujawnia informacji stanowi^tych tajemnicf przedsi^biorstwa w rdzumleniu pfZepisow

0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminifc skiadania ofert,

zastrzegi, ze nie mog^ bye one udost^pniane oraz wvkazai. iz zastrzeidne informacje staiidwiq tajeinnic^

przedsi^bidrstwa. Wykonawca nie mozb zastrzec iiiformacji, 6 ktorych rabwa w art. 86 tist.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moZe zlozyc tyUco jedii^ ofert? ha przedthiotowe zafnowienie. O'fCrt? sklada si?
w fonhie pisenlhej pOd rygorem niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyraZa zgody na zioZenie oferty w postaci
elektronicZnej.

G. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SlWZ. Oferta zostanie odrZucbna prZez ZahiaWiaj^cego
w prZypadkh zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci opisanych w art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 7, 7a, 7d, 8
pzp. W posr?poWanm niniejszyhi zhajd^ odpowiednie Zastosowanie przepisy art. 87 ust.l i ust. 2 pZp.

H. Wykonawcy mog^ wspolnie ub1ega6 si? o udziclenie zaihowienia. Wykohawcy WspPlhie ubiegajqCy si?
o udzielehie Zanidwienia musz^ zal^cZyd do oferty pelhoihochictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy wlnni Ustanowid peinomocnika do reprezentowania ich w pOst?pOWaniu o udzielehie hihiejszego
zahidwiehia albd do reprezehtowahia w post?powaniu i Zawarcia hrhowy w sprawie zaniowiehia. Dokhrhent
pelnofnochictwa winien odpowiadac zasadom okreSlonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelhOrnoCniCtw.

I. Sposdb wypelniahia lub przygotowahia formnlarzy Itib oswiadczen:

1) fonhUlarz oferty

2) fonhUlarz wykaz osob

3) Wzor Oswiadczenia

o hiepodleganiu wykluczehiu

oraz spelnianiu WarunkOw

udzialu w post?powahiu

4) wz6r oswiadczenia - grupa

kapitalowa

5) WZ6r Ihfonhacji dot.
obowi^Zku pOdatkoWegO

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczOhyhi;

W pozycji "dahe Wykonawcy" moZe byd uZyta piecz?d flrniOWa;
w ramce w pkt 1 formularZa oferty NALEZY PODAC CENE
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJE CALEGO ZAMOWIENIA,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt 1;

nalezy wypehiic i podpisac w miejscu do tego wyZnaczOhyih;

naleZy wypebiid i podpisac w niiejscu do tego wyznaczonym ̂  patrz pkt

VIpktlppktl SIWZ;

naleZy Wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym — patrZ pkt

VI pkt 3 SIWZ;

nalezy wypelnid i podpisad w fniejscu do tego wyznaczonym.

(j-i
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XL Mieisce oraz termin skladailia i otwarcia ofert

1. Ofert? nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajqcego:
Sl^ski OddZial Wojewddzki Narodowego Fundaszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A (11 piigtifo),
wterminie do diiia ...do godziny 12.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocztiie zwraca ofert?, ktdra zostaia zlozoria pO terminie.

3. Wykoiiawca raoze, przed tiplyWein termmu do skladania ofert, Zinienic lub WycOfac ofert?.
4. Otwarcle ofert odb?dzie si? w dniu ...IV. 20.17. o godzinie 12.30 pOd adresem wskazanyin w pkt 1,

pokdj nr 217 (II pi?tro).

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert ZaiHawiaJ^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert ZamaWiaj^cy podaje nazwy (firriiy) oraz adresy wykonawcow, a takze mforniacje
dotycz^ce ceiiy, terminu wykonania zamowienia, warunkow platno§ci zawartyCh w ofertach Oraz liczby lat.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieszcza na strOliie intemetowej Cwww.nfz-katowi'Ce.Pl')
informacje dotycz^ce:

1) kwoty,jak4 zamierza przeznaczycna sfinansowanie zamdwienia;

2) fnm oraz adresdw Wykonawcow, ktdrzy zlozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, warunkdw platno^ci oraz licZby lat pracy lekarzy specjalistdw
zawartych w ofertach.

Xll. Qpis spoSobn obliczehia cenv ofertv

1. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje pkt 1 foimularza oferty: iloczyn ceny jednostkOwej brUtto w zlotych

oraz ilosci skierowan (65 000). Ceny nale^ podawac z dokladnosci^ do dwdch miejsc po prZecinku.

Wykonawcy b?d^cy platnikami podatku VAT podaj^ w pkt 1 formularza oferty rdwniez cen? Jednostkowg

netto w zlotych oraz stawk? podatku VAT.

2. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty wiima zawierad wszelkie koszty zWi^Zane z realizacj^ umowy,

w tym oplaty, podatki i naleznosci wynikaj^ce z obowi^zuj^cych przepisdw prawa.

3. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podatte z dokladho^ci^ do

dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaOkr^glad do pebiych

groszy, przy czym koncdwki pOnizej 0,5 grosza pomija si?, a kohcdwki 0,5 grosza i wyzSze zaokr^gla si? do 1

grosza.

4. Zamawiajgcy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

5. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d4 prowadzone w walucie polskiej, zgodnie Z zasadami

opisanymi we wzorze Umowy.

6. Jezeli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do poWstahia u Zamawiaj^cegO OboWi^zku podatkowego

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

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdly mialby obowi^zek rOzlic^d zgodnie

z tymi przepisami. Informacie w tvm zakresie Wvkonawca Zalacza do formularza ofertv.

Xm. Qpis krvteridw wvborn ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i sposobu oceriv ofert

0 wyborze najkdrZystniejszej oferty decydowac b?d4 przedstawiOne ponizej kryteria oraz nast?puj4cy spOsdb Ocehy

ofert:

10
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Nr zamowienia: 30/us/2017

KfVterium I

Cena oferty - \^aga kryterium 95%

najHizsza cena sposrod wszystkich ocenianych ofeft

Ilosc punktow = — X lOOpkt x 95%

cena ocenianej oferty

Kryterium n

Srednia liczba lat pfacy lekarzy specjalistow, ktorzy uczestHlczyc w wykonywaniu zamdWieMa ̂  waga

kryteriuin 5%

Srednia liczba lat pra'cy lekarzy specjalistow w ofercie oceiiian'ej

Ilosc punktdw = x 11)0 pkt x 5%

NajwyzsZa Srednia liczba lat pracy lekarzy Specjalistow sposrod w^^stkich ocenianych Ofett

Podstaw^ oceny w kryterium II b^dzie srednia liczba lat pracy lekarzy specjalistow, ktorzy bfdi^ ucztestniczyic

w wykonywaniu zamowienia, wykazanych przez WykonawC^ w formularzu wykaz osob.

Srednia liczba lat pracy lekarzy specjalistow w danej ofercie zostanie obliczona jako suma lat pracy

wykazanych w formularzu wykazPs6b wszystkich lekarzy sbecialistdW pOdzielona przez, liczbe wykazanych

w ww. formularzu lekarzy spccialistdw.

Liczba lat pracy dotyczy pracy jako lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medyCyny fizykalnej lub

w dziedzinie rehabilitacji medycZnej. Specjalizacjf z balheoklimatologii i medycyny fizykalnej uzhaje si^ za

tozsamq ze specjalizacjf z balneologii i medyCyny fizykalhej.
Kazdy z lekarzy specjalistow wykazany w formularzu wykaz 6s6b (cO hajmniej 3 lekarzy), wiriien posladad

doswiadczenie rOZumiane jako co naimniei 1 rok pracy jako lekarz specialista w iednei z ww. dziedzin.

Pfzez 1 rok pracy nalezy rOzlumiec pelne 12 liiiesi^cy pracy jako lekarz specjalista.

Podanie w formularzu wykaz osdb niepelnej liczby lat pracy (np. 1,5 roku; 2 lata 8 ih-Cy) spowodiije, iz na

potrzeby obliczenia punktow w kryterium II bgdf brane pod uwagf jedynie pelhe pOdane lata.

Oferta, wraz z ktdrf nie zlOzoho formularza wykaz osdb bfdz wtaz z ktdrf zlozOno forniularz wykaz osdb

uniemozliwiajfcy ustalenie liczby lat doswiadczen konkretnych lekarzy specjalistdw, pomihio zlozenia

dokumentu na wezwanie Zamawiajfcego (patrz: pkt VI pkt 6 SIWZ), otrzyma w kryterium n 0,00 punktdw.

Ocena koncowa oferty b^dzie sumf ilosci punktow uzyskanych w kryterium I i kryterium II zgodnie z powyzszymi

zasadami.

Przy obliczamu puriktacji punkty b§df podawane z dokladnoscif do dwdch miejsc po pfzecinku z zachotyamem

zasady wskazanej w pkt XII ppkt 3 SIWZ.

XIV. Informacie o formalho^ciach. iakie powinny zostac dopelnione no wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia publicznego

I. Zamawiajfcy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegajfcemu wykluczemu, ktdregb ofert'a jest WazHa, nie

podlega odrzuceniu i uznana zostala za najkorzystniejszf na podstawie kryteridw dceny ofeft dkreslOnych

w SIWZ. Zamawiajfcy mformuje o wyborze oferty uwzglfdniaj^c odpowiednio zasady opisane w art. 92 pzp.

II



Nr zamowieiiia: 30/us/i2017

2.

3.

Jezeli liie rtiozna wybrad najkofzystniejszej bferty z uwagi na to, zb dtvie lub wi^cej ofert pfZedstawia taki satn
bilaiis ceny i dfugiego z krytefiow oceny ofert, odpowiednie zastosowatiie znajdg pfZepisy aft. 91 ust.4 i ust.6
pzp.

Dbkladny tdfihiii i rfriejsce zawafcia uinb\vy zostailg podane Wykonawcy w pi^mie infofmuj^cym 0 wybdrze
ofefty lub w pisftiie odf^bnyiu. Zafflawiajgcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy ffioze wyfaziO zgod? na
podpisMie lunowy dfogg korespondencyjng, ze wskazaniem na konkf etttg dat? zawareia umoWy.
Jezeli Wykonawca, ktOrego oferta Zostala wybrana ucbyla si? od zawareia umowy w sprawie zainowienia
publiGZHego, Zamawiajgcy moze Wybfac ofert? najkor^stniejszg spo^rOd pozOstalyGb ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze Zachodzg pfzeslanki unieWaznieHia post?powania,
- przepisy art. 93 pzp b?dg mialy odpowiednie zastosowanie.

XV. Wymagania dotVczace zabezpieczenla nalezvtego Wvkonania um'owv

NIE DOTYCZY

XVI. Istothe pcistanowienia iimowV ̂ Wz6r umowv

1. Istotne dla strOn postanowienia, ktOre zostan^ wproWadzone do tresci Zawieranej umowy oraz wysokosc kar
mnownyGh z tytuhi niewykonania lub nienalezytego Wykonania umoWy, zawiera wzOr umowy Zal^czony do
SlWZ. WzOr Umowy reguluje przySzle zobowi^zania WykOnawey zwigzane z realizacj^ zanioWieHia.

2. Wykonawcy Wyst?pujgGy wspOlUie (art. 23 pzp) ponosZg solidamg odpoWiedzialnOic za wykonanie UmOWy.

XVn. Pouczenife 0 sfodkach ochronV prawnei przvsluguiacvch Wvkonawcv W toku postciroWania.o udzielienie

zamoWienia

NIE DOTYCZY

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekOmpletPej lub nieczytelhej nalezy fakt ten

natychmiast zglosic Zamawiaj^cemu.
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Nr zamowienia: 30/us/2017 - wzor oswiiadczenia (grupa kapitalOwa)

OSmADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKE PRZYNALEZNOSGI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPlTiELOWEJ

Nkiiejsze os-^adczenie Wykoriawca pfzekazuje Zama^aj^cemu w teflriinie 3 did od dida zarideszczeida

na sttonie inteffietbwej (www.nfz-katowice.pl) inforinacji, o ktotej mowa w pkt XI ppkt 7 SlWZ.

Przez grup? kapitaldWa - zgbdrde z art. 4 pkt 14 ustaWy 2 dida 16.02,2007 r. o b'Ghrbnie kdnkiitencji

i konsuiiientow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozundec Wszystkich przedsi^biorcow,

ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub postedid przez jednego przedsi^biorc?, W tym roWidez

tego przedsigbiorc^.

I. Oswiadczam—iz nie nalezy do tej sainej gmpy kapitalowej, o

W art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zarndwien pubUcznych.

rnowa

II. QswiadcZam. iz nalfez^ do tej sartlej gtnpy kapitaloWej, b

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

rnbWa

*nalezy wskaZac jednq^ z opcji: I albo II w oferOwainym zaktesie Zaliidwieiiia

W przypadku opcji II WykonaWca wtaz ze zlozeniein oswiadczenia moze przedstawic doWbdy,

ze powi^ania z innym Wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu

o udzieleide zalndwienia.

ImiQ i ndzwisko upethomocnionego przedstawiciela Wykdhawcy;

Data

podpis



Nr zamowienia; 30/us/2017 wzdr oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu

^ brgandmi mgania orat^^po^^de konkretnych kodkow technici^ych, organit^dyjnych i kadfonych, ktore sn odp'oMedflie dla
:^pohiegmia dalsiym pd^st^stwom luh prxest^stmm skarbmyni luh nieprmidlowemu postpomniu wykmaivy.
Pfsppisu i^danid piermst^go nie stosuje si^, je^yli ivohec Wykonatmy, b^dcicego podmidte?fi t^iofOHydl,, ofspi^no
prawomocnym ̂ rokkm scidu ̂ dkd^ dhiegania sii o ud^ielenie spmdjvienid nie ■upiyncit okreslony w tym liprvku bkfe's
oboivhi^ivdnid tego \

I.B.

Oswiadczam, iz speirdam warunek tidzialu w postgpowahiu okleslony przez Zama^aj^cego w pkt V pkt
1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotyczxcy zdolnosci zawodowej.

II. OSWIADC2ENTE DOTYCZACk: PODMIOTi;. m KTORRGO ZASOBY POWOLUTR STK

WyKONAWCA

OswiadcZam, ze w cdu wykazania speirdania watunku udzialu w postgpowaidu okresloGego pfzeZ
Zarnawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegaiii na zdolnosci zawodowej nastgpuj^cego podndotu:

Lp. Nazwa/fitma oraz
adtes podmiotu

NIP/PESEL
/w zaleznosci od
podndotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podndotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje si^ Ha zdolnosc
zawodow^ podmiotu

OswiadcZam, ze w stosunku do ww. podmiotu/podndotow, na ktorego/ych zdolnosc ZaWOdow^
powoluj^ sig w nimejszym postypowanin, nie zachodz^ podstaWy wyklucZenia z pOstypowania
0 udzielenie zamowienia oraz, ze podmiot/podndoty te spelniaj^ w zakresie, w jakim powoiujg siy na ich
zasoby, warunek udzialu w post^powaniu.

III. OSWIADCZENIE POTYCZzyCE PODAISJYCH INFORMACTI
OswiadcZam, ze wszystkie informacje podane w powyzsZych oswiadcZeniach 8% akmalnc
1 Zgodne z prawd^ oraz Zostaiy przedstawione z peln^ sWiadomosciq, konsekwencji wprowadzenia
Zamawiaj^cego w bli^d przy przedstawianiu informacji.

Inii^ i nazwisko upelnomocmonego przedstawiciela WykOnawcy:

Data c

0^
podpis

hi u



Nr zamowienia: 30/us/2017 wz6r informacji dot. obowi^zku pddeitkdWego

cy^

Informuj^, iz wybor ztdzonej przeze rtinie oferty *:

* w zaiezhbsci bd sytuaGji wybrac aibb pkt 1 aibb pkt 2

1) rile pfbwadzi do pbwstania u Zamawiaj^cego Obdwi^zku podafkowOgo zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prbwadzi do povi/stania u Zamawiaj^oego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazujg,

portizej:

a) nazwg (rbdzaj) tbwaru Tub ustugi, ktorych dostawa lub svtfiadczenie bgdzie

prowadzic do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarPw i ustug:

b) wartbsP towaru lub ustugi, o ktorym mowa pod lit.a), bez kwoty podatku VAt, tj.

cena netto:

UWAGA! Dodatkowo wskazuje siQ, iz obowi^zek doHczania wartosd podatku VAT piaconegd przez
Zamawiaj^cego do oferty Wykonawcy (wartosd netto) d^zy na Zarnawiajqcym w przypadku, np.:
- wewnqtrzwspdihotowego nabyda towarow;
- dostawy towarow wytnienionych wzafgczniku nr 11 do ustawy o podatku od towatow / usiug objqte
rnechanizmem odwroconego obd^zenia (dot. teiafonow komorkowych, w tym smartfondw draz
komputefow przenosnych, m.ln. tablety notebook!, iaptbpy, a takze urzpdzenia WystgpujqcB pod
nazwami: palmtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook ftp.);
- importu using iub importu towarow, z ktorym! wigze s!^ anaidgiczny obbwigzdk doHczenia przez
Zamawiaj^cego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

liTiii^ 1 nazwiskb upetnbrnbcnionegb przedstawiclela Wykbhawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 30/us/20I7 wzor oswiadGzenia o niepodlegSniu wykluczeniu

oraz spetriianiu warunkow udzialu w pdst^poWaniu

Wykonawca:

(pelna na^a!fiirma, adres, w t^alei^nosci
odpodmiotu: NIP IPESEL,
KRS/ CEIDG jeipli dotyc^)

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

ORAZ SPELNIANIU WARUNK6W UDZIALU W POST^PQWANIU

Na potr2eby postgpowania o udzieleiiie zamowienia pubHcz&ego nr 30/us/2017, oswiadczam,

CO nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DQTYCZzyCE WYKONAWCY

LA.

OswiadcZam, ze nie pocUegam '^kluczeiiiti z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 nstawy

PrawO zaniowien publicznych.

Oswiadczam, ze zachodZq, w Stosunku do mnie podstaWy wykluczenia 2 post^powania na podstawie art.

ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci r^stospwanie podstaii)^ uykkct^nia sposrod

ivjmienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustauy P^).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z ww. okolicZnosci% na podstawie art. 24 list. 8 ustaWy Prawo

zamowien publicznych, podj^lem nastepuj^ce srodki naprawcze:

Uwaga! Zgodnie ̂  art. 24 ust.8 psp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz, N-20

pZp, moZe przedstawic dowod^ na to, Zo po^^te przez kego srodki sp, nystarcs^jqce do isykazania jego rzeteinosci,

w szczegdlnosd Wdowodnic naprawienie s^kod^ wyrzpdzpnejprz^st^pstwem lnh przestipstwem skarhoWym, zadoscuciyrtienie

pieniizno z? dozpanci krzywdi luh naprawienie szkoc^, wyczepujcice wyjasnienie stanu fakycznego oraz wspdlprac^

h



Nr zamowiehia: 30/us/2017 wzor oswiadczenia o niepddl&gahiu wykluczeniu

oraz spetnianiu wafunkdw udziatu w posti^powariiu

^ organami scigdnia ora;(^podjicie konkretnjch sfodkow technia^nych, organit^^jnych i kadroitych, ktore sd. t

i^pohiegatlid ddlsym pripM^stWdm Itth pr^st^stwom skarhotvym luh nieprawidtowemu post^potvaniu tiykonaifiy.
PiX^isu ^daWia pierlvsspgo nie stosuje sIq, je^eii wobec Wykonawy, b^dqcego podmiotem ^ioroiiy'ni, of^c^tio
prawomocnym nyrokiern sddu ̂ kcit^ ubiegania si^ o udt^eknie r^mowienia ordt^ flie uplyndi dkresldny li> y?}i nyroku okres
obowid?ywanid tego paka^.

I.B.

Oswiadczam, iz spelniam warunek udziaiu w postepowartiu okreslony przez ZaGiawiaj^cego w pkt V pkt

1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotyczjtcy zdolnosci zawodowej.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. TsJA KTOREGO ZASQBY POWOLUTE SII?

WYKONAWCA

Oswiadczam^ ze w celii wykazania speiniatiia warunkii udziaiu w post^powafiiu okteslofiego pizeZ
Zamawiaj^cegb w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej nast^puj^cegb podtniotu:

Lp. Nazwa/iirma oraz
adtes podmiotu

NIP/PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG

/w zaleznosd od

podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykoilawca
powohxje si? na zdolnosc
zawodowi^ podmiotu

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/podmiotow, na ktotego/ych Zdolnosc zawodow^

powoluj? si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z pOst?powania

o udzielenie zamowienia oraz, ze podmiot/podmioty te spelniaj^ w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich

zasoby, warunek udziaiu w post?poWaniu.

III. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACTI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadcZeniaCh S^ aktiialne

i zgodne z prawd^ oraz zostaly przedstawione Z pelnq. swiadomosci^ konsekwencji ^^rowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego pfZedstawiciela Wykona'wcy:

Data.

podpis



Nr zamowienia: 30/us/2d17 fdrmularz oferty

OPERTA

Dane Wvkonawcv/

Wvkonawcow wspolniie ubieqaiacvch sie
o udzielenie zamowienia

(nazwa/firma oraz siedziba/adres^:

Narodowy Fundusz Zdrbwia
Slc|ski dddzial WbjeWddzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowibe

Dane do kontaktu z Wykbnawc^:

numertelefbn:

numer faksu: (jezeli jeSt)

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest)

W nawiqizaniu do ogtoszenia o post^powaniu o udzielenie zambwienia pubiicznego na usiug? Spbtecznq

w przedmiocie; ustuga potwierdzania skierowan na leczenie uzdrowiskbwe dorbstybh i dzieei,

1. bferujemy wykonanie dia Siqskiegp Oddziaiu Wojewbdzkiego NFZ catego zamowienia, zgbdnie

ze Specyfikacjq istotnych Warunkbw Zbmbwienia, za ostatecznq cen?:

zf bruttOj obliczon^ jako:

zt brutto (cena jednostkowa brutto za skierbwanie) x 60.000 skierowan.

Dotvczv wvfaazriie Wvkonawcv bedaceao pieitnikiem podatku VAT:

Na powyzsz^ cen? jednostkowq brutto sktada si? cena jednostkowa netto w wysbkosci: zt

oraz % pbdatek VAT.

(yJ



Nr zarhovvienia: 30/us/2017 formularz oferty

UWAGA! Wykonawca skladaj^c dfert? ihformuje Zamawiajacego, czy wybor dferty b§dzie pfbwadziG do

powstania u Zamawiajacego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazw^ (rodzaj) towaru lUb usiugi, ktorych

dostawa lub swiadczenie b^dzie prowadzlc do jego powstania oraz wskazujqc ich warto^o bez kwoty

podatku. W tym celu Wykonawca zat^cza Informacj^ na wzorze zat^c^onym do SIWZ.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? swiadczyO ustug? obj?t? zamowieniem w okrOsie do dhia

31.12.2018 r. (ha zasadzie pojedynczych zleceh) poczqwszy od dhia zawarGla umowy, hie

wczeshiej jedhak hiz od dnia 02.01.2018 r. Terrhin wykonania pojedyhczego zlecenia W ramach

umowy hie moze bye diuzszy hiz 7 dhi licz?c od drtia przekazania skierowah danerfiu lekarzowi

specjaliscie. lloac skierowan przekazanych w rarnach pojedyhczego zlecenia dahehnu lekarzowi

specjaliscie nie przekroczy jednego tysiqca skierowah. Przekazanie skierowah, a takze odbior

opracowanych skierowah od Wykohawcy odbywa si? za pokwitOwaniem.

Go do zasady kazdy z iekarzy specjalistOw zobowiqzany b?dzie do wykonywania czyhnoSci obj?tych ustug?

w siedzibie ̂ Iqskiego Oddziatu Wojewodzkiego NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (miejsce wykonania
zamOwiehia), co obliguje go do kontaktu z Zamawiajqcym przyhajmniej 2 razy w tygodniu przez minimum

2 godziny, w godzinach pracy Sl?skiego OW NFZ (tj. od 8.00 do 16.00), z zastrzezeniehi ponizszego.

Wykonawca moze wykonywac czynnosci obj?te uslug^ poza miejscerh wskazanyrh w zdaniu

poprzedzaj?cym pod warunkiem, Ze przewozenie skierowah b?dzie si? odbywalo przy pomocy

zabezpieczonych zamkiem walizek. Wykonywanie czynnosci poza lokalizacj? w Katowicach przy ui. Kossutha

13 nie zwainia lekarZa specjalisty z koniecznosci kontaktu z Zamawiaj?cym przynajmniej 2 raZy w tygodniu

pfzez minimum 2 godziny, w godzinach pracy Slqskiego OW NFZ (tj. od 8.00 do 16.00). JedhocZeshie lekarz
specjalista bierZe na siebie petn? odpowiedziainosc za skierdwania.

W sytuacji wykonywania czynnosci obj?tych ustug? poza siedzib? Sl?skiego OW NFZ wskazan? powyzej,
Wykonawca zc)bowi?;zuje si? do zachowania nalezytej starannosci w Zakresie Zabezpiedzenia skierowah

pitted ich utrat?, kradzieZ^, zniszczenietTi oraz wgl^derh do nich prZeZ osOby do tego nieupravWniOne.

Jednoczesnie Wykonawca ponosi z tego tytutu pein? odpowiedzialnoac.

W przypadku wykonywania przez Wykonawc? czynnosci obj?tych ustugsj poza siedzib? Sl?skiego OW NFZ
wskazanq powyzej, jedna z Osob wymienionych w umowie przekaze Wykonawcy skierowania niezb?dne do

wykonywania tych czynnosci, za pokwitowaniem. Po wykonaniu zadania Wykonawca zwrOci Zamawiaj^cemu

skierowania, a jedna z osob wymienionych w umowie za pokwitOwaniem odbierze je od Wykohawcy.

Wykonywanie czynnosci obj?tych ustug? (potwierdzanie skierowah) poza siedzib^ Slqskiego OW NFZ
wskazan? powyzej nie moze trwac dtuZej niZ 7 dni licz^c od dnia przekazania skierowah danemu lekarzowi

specjaiiscie.

3. Oswiadczamy, iz podan^ ilOsO skierowah, tj. 65 000, zgodnie z zapisami SIWZ, traktujemy jako

maksymaln? ilosc skierowah w okresie obowi?zywania umowy.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy waruhki ptathosci okreslone we WZOrz? umowy.

u
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4A. OswiddGzamy, ze w przypadku zawarcia umowy b^dziemy wystawiad'

a. fakfiiry VAT

b. rachunki

c. faktury VAT lub radhiinki

nalezy wybrac jednq z opcji (a, b lub g)

4B. OswiadGzamy, Ze

jesteimy ptatnikidm podatku VAT

nie jesteimy ptathikiem podatku VAT**

** niepotrzebhe skresllc

5. Zobowi^zujemy si^ w przypadku zawarcia urfiowy z Zamawiajqcyrn do wykonywania ustugi b^dqcej

prZedmiotem niniejszego zamowienia zgodnle z obowii^zuj^cymi przepisami prawa, w tym zgodnie

z rozporz^dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.07.2011 w sprawie kierowania na ledzenie uzdrowiskowe

albo rehabilitacj? uzdrowiskow^ (Dz.U. Nr 142, poz. 835) oraz zgodnie z zasadami wiedzy medycznej.

6. Oswiadcz'amy, ze znane nam sq zasady aprobaty skierowania pod wzgl^dem ceibWd^ci leczenia

uzdrowiskowego oraz znany nam jest zakres obowi^zkdw lekarza specjalisty w dZiedzinie baineoiogii

i medycyny fizykalnej lub rehabiiitacji medycznej w zwiqzku z wykonywaniem ptzez nas ustugi

potwierdzania skierowai) na iedzenie uzdrowiskowe dorostych i dzieci:

a) potwierdzanie pod wzgigdem merytorycznym skierowan na leczenie uzdrowiskowe,

b) dokonywanie weiyfikacji skierowaii,

c) ocenianie pod wzgl^dem medycznym odwoiarl ubezpieczonych dotyozsjcych potwierdzenia lub

niepotwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe,

d) opiniowanie pod wzgl^dem medycznym zwrotOw skierowari na leczenie uzdrowiskows,

e) opiniowanie pod wzgl^dem medycznym skarg ubezpieczonych lub opiekunOw dzieci.

7. OSwiadczamy, ze uwazamy si? za zwi?zanych ninlejsz? ofert? przez okres 30 dni. Bieg terminu

zwi?zania Ofert? rozpOczyna si? wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

8. OSwiadczamy, ze zobowi?zujemy si? w prZypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia

zgodnie z wymogami Zamawiaj?cego okreslonymi w Specyfikacji Istofnych WarunkOw Zamowienia.

9. Oswiadczamy, ze zat?czOny do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia Wzor umoWV Zostat

przez nas Zaakceptowany i zobowi?zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na

warunkach okre^lonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego.
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10. OsMviadczaitiy, ze przy wykonywaniu zamPwienia b^dziemy kdizystac I nle bi^dzieitiy korzystac*

z zasobdw innego podmiotu/6w w zakresie dotyczqcym zdolnosci zawodowej.

* ni&potrz&bne skreslic. Vi/ przypadku polegahia ha zdolnosci zawodowej Innego podmiofu/6w
Wykonawca udowodni, iz reaiizujqc zamowlenie b^dzie dysponowaf niezb^dnymi zasobaml tych

podMiotOw, w szczegdinosci przedatawiaj^c zobOWi^zanie tyth podmlotow do oddania tnu do

dyspozycji niezb^dnych zasobdw na potrzeby reallzacji zamdwienia

11. Oswiadbzamy, iz upOwazriiPnie os6b reprezentuj^Gych Wykonawc? w ninrejszyni p'os't?pdv\/ahiu

(pbdpisuji^cychdfertp/ formuiarze/ oswiadczenia) wytiika z dokumenfu rejestrdwegb/evi/idencyjnegb

(tj. KRS lub CEIDG) b^dz z zaiqczbnego do niniejszego formularza ofeily pefnomocnictwa udzieionegd

przez osdby bdpowiednio upbwazniohe.

Osoba/osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy 1 podpisuj^oe dfert^/fdrmuiarze/ dswladczenia;

/imi? 1 nazwisko/ /pddstawa upowaznienia do reprezentowania WykonawGy/

12. Zalqcznikarni do ninipjszego formularza Oferty naSt^pujqce wypelnidhe fdfmuiarze/

dswiadczenia/dokumenty:

1) Informacja dot. obowi^zku podatkowegd

2) oswiadczenie o nlepodieganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkdw udziatu w pdst^powaniu

3) formuiarz wykaz osob

4) zdbowlqzanie innych podmlotow/podmiotu do oddania WykonawGy do dyspdzydji niezbgdhych zasdbow

na potrzeby wykonania zamdwienia - jezeli dotyczy

5) pPtnomocnictwo osdb reprezentujqcych Wykonawc^ (oryginat lub kopia pdswiadc^ona ndfarialnie/ddpis

notarialny) ̂jezeli dotyczy

6) inne - jezeli dotyczy

Imi^ 1 nazwisko upefndmocnionegd przedistawlclela Wykonawcy:

Data

podpis
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I.

WYKAZ OSOB skierowanych przez Wykonawc? do realizacji przedmiotowego zamdwienia, tj. do swiadczenia ustugi potwierdzania skierowan na leczenie uzdrowiskowe
doroslych i dzieci (patrz: pkt V SIWZ)

LP- iml^ i nazwisko iekarza
specjalisty posiadaj^cego
prawo wykonywania zawodu

' lekarza

Kwalifikacje
zawodowe/uprawnienia/
wyksztatcenie
iekarza specjalisty posiadaj^cego
prawo wykonywania zawodu.
Nalezy podae dzledzin^ specjalizaejl
lekarza, tj.:

balneologia i medycyna fizykalna*
lub rehabilitacja medyczna

Zakres

wykonywanych
czynnosci

Doswiadczenie iekarza specjalisty
(nalezy podac liczb^ lat pracy lekarza jako
lekarza specjalisty w jednej: z wymaganych
dziedzin - co najmniej 1 rok pracy)

Podstawa dysponowania
lekarzem specjaiistq,

zgodnie
ze wzorem

umowy oraz pkt
6 formularza

oferty
zgodnie

ze wzorem

umowy oraz pkt
6 formularza

oferty

Zgodnie
ze wzorem

umowy oraz pkt
6 formularza

oferty

Oswiadczamy, ze osoby wymienione w powyzszej tabeli posiadaj^ wymagane uprawnienia, tj.:
1) prawo wykonywania zawodu lekarza oraz
2) specjalizacj^ w dziedzinie wskazanej w tabeli, a wymaganej w SIWZ.

*Zgodnie z SIWZ specjalizacj§ z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej uznaje si? za tozsamq ze specjalizacjq z balneologii i medyeyny fizykalnej.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr z3inow]6niHi 30/us/201.7 wZoi* uinowy

Umowa Nr

zawarta w dniu w Katowicach pomigdzy:

Narodowym Fimduszem Zdrowia - Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a  , w imieniu ktorego dziala:

^  zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej :

§1

Przedmiot umowv. Termiti Lmieisce swiadczenia

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykohania ushigf polegaj^c^ ha potwidrdzhhiu skiefowah

na leczenie uzdrowiskowe doroslych i dzieci, zwanych dalej „skierowahiami".

2. Usluga obj^ta przedmiotem rnnowy polega na wykonyWahiu nast^puj^cych czynnosci:

1) potwierdzanie pod wzgl^dehi merytoryczhym skierowah na leczenie uzdrowiskowe,

2) dokonywanie wetyfikacji skierowah,

3) ocenianie pod wzgl?dern medycznym odwolah ubezpieczOhych dotycz^cych potwierdzenia lub nie

potwierdzenia skierowahia na leczenie uzdrowiskowe,

4) opihiowanie pod wzgl^dem medycznym zwrotow skierowah na leczenie uzdrowiskowe,

5) Opihiowanie pod wzglf dem medycznym skarg ubezpieczonych lub opiekunow dzieci.

3. Wykonawca gwarantuje, ze czynnosci wskazane w ust. 2 b^d^ wykonywane przez lekafzy specjalistoW

z dziedzihy balneologii i medycyny fizykalnej lub z dziedziny rehabilitacji medyczhej, zwahych dalej „lekarzami

specjalistami". Lekarzy specjalistow wraz ze wskazaniem ich uprawnieh wymienia zalacznik nr 1 do niniejsZej

Umowy. Wykonawca zobowi^zany jest niezwiocznie infoimowah ZamaWiaj^cego o kazdym prz^adku utraty

uprawnieh przez lekarza specjalist? wymiehionego w zalaczniku nr 1 i zapewhic wprowadzenie ha jego miejsce

innego lekarza specjalisty posiadaj^cego wymagane uprawhienia, przy spelnieniu wymogow okre^lohych w ust.9

hihiejszego paragrafu.

Specjalizacjf z balhepklimatolbgii i medycyny fizykalnej Uznaje sip Za tozsaih^ ze specjalizacj^ z balheologii

i medycyny fizykalnej.

4. Wykonawca zobowi^zuje sip swiadczyc uslugp w okresie do dnia 31.12.2018 r., na zasadZie pojedynczych

zleceh, pOczqwszy od dnia zawarcia umowy, nie wczesniej jednak niz od dhia 02.01.2018 r. W okresie

obowi^wania umowy ZamawiaJ^cy przekaze Wykonawcy maksymalnie 65 000 skierowah, a Wykonawca

zobowi^zuje sip do ich analizy zgodnie z zakresem czyrmosci opisanym w ust. 2.

5. Ka^e pojedyncze zlecenie w ramach niniejszej umowy bpdzie wykonywane w terminie hie dhizSzym niz 7 dni

licz^c od dnia przekazania skierowah danemu lekarzowi specjaliscie przez jedn^ z oshb Wskazanych w § 3 ust. 1

umowy. IloSc skierowah przekazanych w ramach pojedynczego zlecenia danemu lekarzowi specjaliscie nie

przekroczy jednego tysi^ca skierowah. Przekazanie skierowah, a takze odbiof opracoWanybh skierowah od

Wykonawcy odbywa sip za pokwitowaniem.

6. Kazdy z lekarzy specjalisthw zobowigzany jest do wykonywania czynhosci objptych Ushigg w siPdzibie Sl^skiego

Oddziahi Wojewodzkiego NFZ w Katowicach przy Ul. Kossutha 13 (miejsce wykonania umOWy), co obliguje go

do kontaktu z Zamawiaj^cym przynajmniej 2 razy w tygodniu przez minimum 2 godziny,

W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (tj. od 8.00 do 16.00). W tym celu Zamawiajqcy zapewhi lekarzowi

specjaliscie odpowiednie miejsce do pracy.

6a. Wykonawca moze wykonywac czynnosci objpte ushig^ poza miejscem wskazanym W ust.6 pod waruhkiem,

ze przewozenie skierowah bpdzie odbywaio sip przy pomocy zabezpieczonych zamkiem walizek. Wykonywanie

czynhosci poza miejscem wskazanym w ust. 6 nie ZWalnia lekarza specjalisty z kohiecznosci kontaktu

z Zamawiaj^cym co najmniej 2 razy w tygodniu przez minimum 2 godziny, w godzinach ptacy Sl^skiego OW

NFZ (tj. od.8.00 do 16.00). W tym celu Zamawiaj^cy zapewni lekarzowi specjaliscie odpowiednie miejsce pracy.

Jednoczesnie lekarz specjalista bierze na siebie peln^ odpowiedzialnosc za skieroWania.

0M
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6b. W sytuacji wykonywania czyimosci obj?tych ushig^ poza miejscem wskazanym w ust.6, Wykonawca zobowi^ziije

si? do zachowania nalezytej starannosci w zakfesie zabezpieczenia skierdwan przed ich utrat^, kradziez^,

zniszczeniem oraz wgl^dem do nich przez osoby do tego nieupraWnione. Jednoczesnie Wykonawca ponosi z tego

tytuiu peln^ odpowiedzialiiosc.

6c. W przypadku wykonywania przez Wykonawc? czynno^ci obj?tych uslug^ poza miejsceni Wskazanym w ust.6,

jedna z osob wymienionych w § 3 ust. 1 umowy przekaze Wykonawcy skierowania niezb?dne do wykonywania

tych czynnosci za pokwifowaniem. Po wykonaniu zadania Wykonawca zwrOci Zamawiaj^cemu skierowania,

a jedna z osob wymienionych w § 3 ust. 1 umowy za pokwitowaniem odbierze je od Wykonawcy. Wykonywanie

czynnosci obj?tych Usiug^ (potwierdZanie skierowan) poZa miejscem wskazanym w ust.6 nie moze trWac dhizej

niz 7 dni licz^c od dnia przekazania skierowan danemu lekarzowi specjaliscie.

7. Wykonawca zobowi^zuje si?, Z? ushiga obj?ta przedmiotem umowy b?dzie swiadCzOHa zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa; w tym z zachowaniem zasad wynikaj^cych z rOzporZ^dzenia Ministra

Zdrowia z dnia 07.07.2011 w sprawie kierowania Ua leczenie Uzdrowiskowe albo na rehabilitacj? uzdrowiskow^

(Dz.U. Nr 142, poz. 835) oraz zgodnie z zasadami wi?dzy medycZnej.

8. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zadania wymiany lekarza specjalisty w prZj^adku niezadowolenia

z jako^ci wykonywanej przez niego pracy lub w przypadku naruszenia prZez niego iimych wafunkdw niniejszej

umowy, w szczegOlnosci obowi^zku zachowania tajemnicy, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 umowy. Wykonawca

Zobowi^zuje si? uwzgl?dniac zadania Zamawiaj^ce'go dotycz^ce skladu lekarzy specjalistOw.

9. Ewenmalna zmiana (wymiana) ktOregokolwiek z lekarzy specjalistow wskazanybh w zalacTrhikn m 1.

przewidziana w niniejsZej umowie, b?dzie mozliwa za zgod^ Zamawiajqcego, w drodze pisemnego aneksu

do umowy, przy spehiieniu warunkow stawianych lekarzom specjalistom w zamowiehiu nr 30/us/2017. Nowy

lekarz specjalista wchodz^cy w miejsce poprzedniego musi spehiiac warunki okreslone w niniejszej umowie.

Do^wiadczenie nowego lekarza specjalisty (liczba lat pracy jako lekarz specjalista w jednej z dziedzin, o ktorej

mowa w ust.3 musi pozostac bez wplywu na okolicznosd uznania oferty Wykonawcy jako oferty

najkorzystniejszej dla realizacji zamowienia nr 30/us/2017.

10. Zmiana (wymiana) lekarza specjalisty nie moze prowadzic do zmiany podmiotowej po stfonie Wykonawcy. Nie

moze zatem dotycZyd przypadku lekarza specjalisty b?d4cego jednoczeMe jednym z wykonawcow (art. 23

ustawy Prawo zamowien publicznych), z ktorymi Zamawiaj^cy zawarl niniejsz^ umow?. Zaismienie takiej

sytuacji upraWnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy i naliczenia kary umoWnej w wysokOsci okre^lonej

w § 6 ust. 1 lit.d mnowy.

11. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej

w § 6 ust. 1 lit.d Umowy rdwniez w przypadku razqcego naruszenia poStanowien niniejszej umowy przez

Wykonawc? (np. naruszenie postanowien ust.9) lub nieprawidlowego albO niestaraimegb realizowania pfzedmiotU

umowy.

12. Rozwi^zanie umowy przez Zamawiaj^cego, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno naSt^pid w terminie do

14 dni licz^c od dnia powzi?cia wiadomosci o przyczynie rozwi^zania, poprzez pisemne oswiadczenie zlozone

Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? roZwi^zania Umowy. W przypadku

rozwi^zania umowy Wykonawcy przyshiguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie zrealiZowan^ cz?§c umowy

(ilosc skierowan).

13. Strony Umowy mog^ dokonac przedhiZenia terminu swiadczenia uslugi (realizacji niniejszej umowy), nie dhizej

jednak niz do dnia 28.02.2019 r. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust.l i 2 poZostaje bez zmian.

Przedhizenie terminu nast^pi w drodze pisenmego aneksu.

§2

1. Wykonawca ponosi calkowit^ odpowiedzialnosd wzgl?dem Zamawiajqcego, pracownikdw Zamawiaj^cego lub

osob trzecich za dzialania lub zaniechania lekarzy specjalistow i iimych osOb, z ktdiych pomoc^ lub prZy udziale

ktorych wykonuje umow?.

4JV
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2. Wykonawca oraz lekarze specjali^ci, a takze iime osoby wyst^puj^ce po strbriie Wykonawcy zobtiwi^zane

do zachowania w tajemniCy wszelkich informacji ofaz danych dotycz^cych Zamawiajqcego, w ty'ra liledycznych,

technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjiiych, w szczegolnosci danych osobowych

uzyskanych w trakcie lub w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy, niezale^e od form przekazania tych

informacji oraz ich zrddia. Obowi^zek zachowania tajemnicy obejmuje zardwno mformaCje dotyCz^ce samego

Zamawiaj^cego, jak i rozpatiywanych skierowan, a w szczegolnosci danych dbtycz^cych ubezpieczOnych.

Odpowiedzialnosd za naruszenie tego nakazu spoczywa na Wykonawcy. Ujawnienie jakiejkolwiek informacji

stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiajqeego do rozwi^zania umowy z zachowanlem zasad oplsanych w § 1

ust.l2 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary Umownej w wysokoSci 20% wyiiagrodzenia umowy brutto,

o ktorym moWa w § 4 ust. 1 Umowy, a takze w umsadnionych przypadkach do pbwiadomiema stosownych

organow wymiaru sprawiedliwo^ci.

3. Wykonawca oraz lekarze specjali^ci Wymienieni w zalacznikn nr 1 do umowy zOboWi^zani ziozyc nie pdzniej

niz w pierWszym dniu rozpoczpcia wykonywania ktdrejkolwiek z czyimbsci opisanych w § 1 ust. 2, oswiadczenie.

ktdrego wzdr Stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

§3

1. Ze strony ZaiiiawiaJ^cego osobami Upowaznionymi i odpowiedzialnymi za nadzdr nad realizacj^ umowy,

w tym za dokonyWanie pokwitowan, o ktoryCh mOwa w niniejszej tUnowie, oraz za pisenrne potwierdzanie

prawidlowej realizacji ushigi w danym miesi^cu s^:

, tel , e -mail: oraz

, tel , e-mail: ,

przy czym dla skutecZHo^ci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych wyzej osob.

2. Ze strony Wykonawcy nadzOr nad prawidlow^ realizacji umowy pelni: , tel ..., adres e-mail:

3. Strony zastrZegaji sobie mozliwo^c zmiany osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i 2 nirdejszego

paragrafu. Zmiana taka wymaga dla swej skutecznosci jedynie jednostronnego pisenmego osWiadczenia

skierowanego do drugiej Strony umowy.

§4

Wvnagrodzeaie. Sposob zaplatv

1. Z tytuiu wykonania niniejszej umowy Zamawiajicy zaplaci Wykonawcy Wynagrodzenie brUtto w WysokosCi

zl brutto (siownie: zlotych brutto) za 65 000 skierowan. Wynagrodzenie brutto zaWiera

wszelkie kosZty zwi^zane z realizacji umowy, w tym podatki, oplaty i naleznosci Wynikajice z oboWiiZujicych

przepisow prawa.

2. Cena jednostkoWa za opracowanie 1 skierowania wynOsi: zl brutto.

3. ZamaWiaJicy zastrzega sobie prawo do dokonania w tfikcie realizacji umowy weryfikicji maksymalnej ilosci

skierowan podanej w umoWie (65 000). Jezeli prZeprowadzona weryfikacja wskaze na inniejsze zapotrzebowanie

W zakresie potwierdzanych ilosci skierowan niz wynikajice z umowy (np. z powodu faktycznego zirmiejszenia si?

ilo§ci skierowan wplywajicych do ZamawiaJicego bidz z powodu nawiizania przez ZamawiaJicego stosunku

pracy w Zakresie objptym przedmiotem umowy), ZamaWiajicy zastrzega sobie praWo do zmniejszenia

maksymalnej ilosci skierowan. Nmiejsze nastipi w drodze pisemnego aneksu do umowy wproWadzajicego nowi

maksymalui ilosO skierowan, ilosO skierowan pozostali jeszcze do opracoWania w ramach mnowy oraz

odpowiednio Zmniejszoni wysokosc wynagrodzenia brutto umowy.

4. Wykonawcy przyshiguje wynagrodzenie w wysoko^ci odpowiadajicej faktycznej ilosci analizowanych skierowan

w okresie obowiizywania umowy. Wykonawcy nie przyshiguji zadne roszczenia ani z tymhi prZekaZania przez

ZamawiaJicego w okresie obowiizywania umowy muiejszej ilosci skierowan niz maksymalne 65 000, ani

z tymhi wykonania maksymalnej liczby skierowan przed uplywem okresu, na jaki umoWa zostaia zawarta.

5. Zaplata wynagrodzenia b?dzie nast?powala miesipcznie z dohi na podstaWie dOkumentU: rachti'nek /zgodnie z

deklaracji zlozoni przez Wykonawc? w formularzu oferty pkt 4A/ iMh faktury, W formie poleCenia przelewu na

rachunek bankowy wskazany w tresci dokumentU: rachmek lub faktura, w teimmie do 21 dm liCzic od dnia
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otrzymania dokumentu przez Zamawiajqcego. Podstaw^ dla uruchoinienia platnoici b^dzie kazdorazowo pisemne

potwierdzenie przez jedn^ z osob wskazanych w § 3 ust. 1 umowy, ptawidlowej realizacji usiugi w danym

miesigcu.

6. Okresem rozliczeniowym Strony ustanawiajg miesi^c kalendarzowy.

7. Na rachunku lub fakturze Wykonawca winien wpisac nast^pujgce dane nabywcy: Naredowy Fundusz Zdfowia

z siedzib^ w Wdrszawie ul. Grdjecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbioreg i platnikiem rachunku

Xvb faktury ]QSt Slgski Oddzial WojewodzkiNFZ z siedzibg w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 KatowiGe.

8. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opozmenie w zaplacie wynagrodzenia, liczone od dnia

nast?pnego, po dniu w ktdrym zaplata miala bye dokonana po otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

9. Za dat^ dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obcigfenia facbunku Zamawlajqcego.

10. Suma kwot wynagrodzenia wynikajgcych z ogdhi WystaVfionych na podstawie niniejszej umowy rachunkow
oxazfdktur nie moze przelaoczyc kwoty wynagrodzenia calkdwitego brutto, o ktdiym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

11. Przeniesienie wiefzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykoiiawc? na osobf trkeci^i Wymaga
pisemnej zgPdy Zamawiajqcego, pod rygorem niewaznosci.

12. Wykonawca zobowi^any jest do przediozenia wraz z rachunkiem lub fakturq rejestru godzin realizacji zlecenia, z

uwzgl?dnieniem § 4 uSt. 1, 2, 15 i 17 umowy.

ust. 13 i 15 dotyczy Wykonawcow nie b^dqcych platnikamipodatku VAT:

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest platnikiem podatku VAT, regulowanie plamosCi b^dzie sig odbywalo na
podstawie rachunkdw lub faktur, z zachowaniem zasad wynikajgcych z obowi^zuj^cych przepisdw prSwa, w tym

ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361), ustawy z

13.10.1998 r. 0 systemie ubezpieczen spolecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442). Od kwoty wynagrodzenia w
takim przypadku potrgcona zostanie zaliczka na podatek dochodowy, a takze skladka na ubezpieczenie spoleczne i

ubezpieczenie zdrowotne, jezeli uzyskane od Wykonawcy dane zakwalifikujg go do takiego ubezpieczenia.

14. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si? o udzielenie zamdwienia, ZamaWiaj^cy dopuszcza

mozliwoSd regulowania platnosci na rachunek bankowy tego Wykonawcy, ktdry wykonal dane pojedyncZie zlecenie

w ramach umowy, na podstawie rachunku lub faktury przedlozonej przez taki podmiot.

15. Wykonawca o^wiadcza, ie wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 i 2 umowy, ktdre zaproponowal Za wykonanie

umowy nie narusza przepisdw ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimaliiym wynagfodzeniu za

prac? oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

ust. 16 dotyczy Wykonawcow bfdqcych platnikiem podatku VAT:

16. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ktdra wejdzie w zycie w okresie prZed uplywem 12

miesi?cy od dnia rozpocz?cia realizacji niniejszej umowy, do ceny jednostkowej netto podanej w ofercie

Wykonawcy zlozonej w zamdwieniu nr 30/us/2017, zostanie doliczona stawka podatku VAT obowi4zujgca na

skutek wprowadzonej zmiany.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umdWy, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilosci skierowan okre^lonej w niniejszej umowie jako maksymalna,

w przypadku nieposiadania stosownego zabeZpieczenia w ̂ rodkach finansoWych. W takiej sytuacji realizacja

umowy zakonczy si? z dniem, w ktdrym suma plamo5ci brutto wynikaj^Cych z faktur VAT osi^gnie lub zblizy si?

do wysokosci kwoty brutto rdwnej cenie oferiy zlozonej przez Wykonawc? w zamdwieniii nr 30/us/2017.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy zostanie

wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie

zmiany stawki podatku VAT, a takze - w przypadku Zwi?kszenia stawki podatku VAT — ze Wskazaniem

maksymalnej ilosci skierowan mozliwej do potwierdzenia w ramach zabezpieczonych ̂ rodkdw finansoWych oraz

okre^lonego na ich podstawie wynagrodzenia calkowitego brutto umowy.

17. Wykonawca prowadz^cy dzialalnosd gospodarczg (zarejeStrowan^ w Rzeczypospolitfej Polskiej albd w panStwie
nieb?dgcym panstwem czlonkowskim Unii Eurdpejskiej Inb pahstwem Europejskiego ObszarU Gospodafczego),
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niezatrudniaj^cy pracownikdw lub niezawieraj^cy ulnow ze zlecenidbiorcami oswiadcza, ze wj'nagrodzenie
okreslbne w § 4 ust. 1 i 2 umowy, ktdre zaproponowal za wykonanie umowy nie narasza przepisow ustawy z dnia
22 lipca 2016 r. 0 zftiianie ustawy o minimalnym wynagfodzeniu za prac? oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U.

2016, poz. 1265).

§4a

1. Strony zobowi^zuj^ sif dokonac zmiany wysokosci wyliagrodzeflia naleznego Wykonawcy, o kt6fym fubwa w §4
list. 1 umowy, W tym ceny brutto za opracowanie jednego skiefowania, w formie pisemnego anekSu, kazdOrazowo

w przypadku wySt^pienia jednej z nast^puj^cych okolicznosci:

1) zmiauy stawki podatku od towardw i ushig,

2) zmiaiiy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac§ ustalonego na podstawie przepisoW o tniiiimalnym

wynagrodzeniu za prac?,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoleczHym lub ubezpieczeniu zdrowotnefflu lub wysokosci stawki

skladki fia ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposOb okreilony w ust. 2-10, jezeli zmiany te b?d4 inialy Wplyw na koszty wykonania umowy

pfzez Wykonawc?.

Dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy b^dzie mozliwe nie Wczesniej niz po
uplywie 12 miesi^cy licz^c od dnia rozpocz?cia realizacji umowy.

2. W pn^adku zmiany, o ktOrej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosc wynagrodzenia netto nie zmieni si?, awartosc

Wynagrodzenia brutto zostanie wyliczOna na podstawie nowyCh przepisow.

Jezeli ztniana staWki podatku VAT b?dzie oznaczaia zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albO - w sytuacji,

gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami obowi^zany b?dzie odprOwadzac Zamawiaj^cy -

zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie netto umowy, w tym takze ceha netto za

opracowanie jednego skierowania, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualiiie Obowi^zuj^cej

stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zafnawiaj^cego nie przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy

powi?kszonej o podatek VAT W wysokosci obowi^zuj^cej w dniu dozenia oferty w zamOwieniu nr 33/us/2017.

Powyzsza zmiana oraz jej wplyw na koszty realizacji zamowienia musz^ zostac Wykazane przez Wykonawc? w

o^wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 5.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przeslanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3,

b?dzie obejmOwac wyl^cznie cz?sc wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastqpila

zmiana Wysokosci kosztOw wykonania umowy przez Wykonawc? w zwi^zku zwejSciem w ̂ cie przepisow

odpowiednio zmieniaj^cych wysokosc minimalnego wynagrodzenia za prac? lub dOkonuj4CyCh zriiian w zakresie

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci staWki

skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Ztniana wejdzie w zycie nie wczeSniej niz w dniu zawarcia

przez strony stosownego aneksu oraz b?dzie dotyczyla wynagrodzenia naleznego za okres nie wczesniej szy niz od

dnia rozpocz?cia obowi^zywania aneksu.

W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie okwot?

odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwi?kszeniem wysokosci Wynagrodzen pracownikow

wykonuj^cych umow? do Wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prac?, z

uwzgl?dnieniem wszystkich obci^zen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. KwOta

odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy b?dzie odnosic si? wyl^cZnie do cZ?Sci wynagrodzenia

pracownikow, o kt6rych mowa w zdaniu poprzedzajgCym, odpowiadajgcej zakresowi, W jakrni Wykonujg oni prace

bezposrednio ZWigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Powyzsze zmiaHy oraz icb Wplyw na koszty realizacji

zamdwienia muszg zostad wykazane przez Wykonawc? we wniosku, o ktoiym mowa W ust. 5.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot?
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwi^zku z wyplat^ wynagrodzenia pfacownikom

wykonuj^cym umow?. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy b?dzie odnosid si? wyl^cznie do cz?sci

wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu pOprzedzaj^cytn, odpowiadajgcej zakresoWi, w jakim

wykonujg oni prace beZpoSrednio zwi^zane z realizacjg przedtniotu umowy.

5. W celu zawarcia aneksu, o ktdrym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpic do diugiej StrOny z Wnioskiein o

dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem ZaWierajgcytn w

szczegolnosci szczegolowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy pOwinnO ulec
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zmianie, oraz Wskazaniem daty, od ktorej nast^pila b^dz nast^pi zmiaiia wysokdsci kdsztdVP Wykdnania uihowy
uzasadiiiaj^ca zmian? wysdkosci wynagrddzenia naleznegd Wykdnawcy.

6. W pfzypadku ztnian, d ktdiych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnidskiem wystppuje Wykdnawca,
jest on zobdwi^zany wykaZac (udowodnic) fakt zaistnienia przestaftek, o ktoiyeh moWa w ust.l draz dkdliczndsc,
iz przeslanki te inaj^ tvp3yw na koszty wykonania umowy przez Wykdnawcp, Wykazanie wirind nast^pid w
szczegdlliosci popfzez pfzedtozenie ddkunientow, z ktofych bpdzie wynikac, wjakim zakresie zmiany te maj^
wplyw na koszty wykonania umowy, jak np.:

1) pisefflne zestaWienie wynagrodzefi (zaroWnO przed jak i pd zmiaiiie) pfacdMtikdW wykdfluj^GyGh przedmidt
umdWy, Wraz z okre^leniem zakresu (gz^^gI etatu), w jakim wykdtiuj^ dni ptade bezposrednid zWi^zane z
fealizaGj^ przedfflidtu umdWy oraz ozpsoi Wynagrodzenia odpowiadaj^Gej temil zakresdwi - W przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) piseirme zestaWienie Wynagrodzen (zardWno prZed jak i po zmiaiiie) pracdWHikdW wykonujaeyGll przedmiot
lUiioWy, wraz z kwdtami skladek uiszezanyeh do ZakladU Ubezpieezen SpdleeznyGh lub Kasy Rolniezego

Ubezpieezenia Spoleeznego w ez^sei finansowanej pfzez WykOnaWep, z okresleniem zakresu (ezpsci etatu),
w jakim wykonuj^ oni praee bezposrednid zwi^zane z realizaej^ przedmiotu umowy oraz ezpsci

Wynagrodzenia odpowiadaj^eej temu zakresowi - W przypadku zmiany, o ktorej mOWa W ust. 1 pkt 3.
7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystppuje ZamaWiaj^Gy, jest on

upraWniony do zobowi^zania Wykonawey do przedstawienia w wyznaezonym terminie, nie krotszym niz 5 dni
roboGzydh, dokumentow, z ktoiyGh bpdzie wynikac, w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na kdszty wykonania
umdWy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktdiym mdwa w ust. 6 pkt 2.

R W terminie 14 dni od diiia otrzymania wnidsku, o ktdrym mowa W ust. 5, Strdna, ktdra dtri^mala wmosek,
przekaze drUgiej Strdnie mfdrmaej? o zakresie, w jakim zatwierdza wnidsek draz wskaze kWdt§, o ktor^

wynagfodzenie nalezne Wykdfiawcy pdwinno ulec zmianie, albd mfdrmaej? o niezatwierdmniu WnidSku wraz z

uzasadnieniem.

9. W pr^adku otrzymama przez Strdn? mformaGji o niezatwierdzeniu wnidsku lub czpmidwym zatwierdzeniu

wnidsku, Strdna ta moze pdndwnie wyst^pic z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 5. W takim przypadku przepisy
ust. 5-8 draz 10 stosuje si? ddpdwiednio.

10. W przypadku zatwierdzenia wiiiosku o ddkdnanie zmiany wysnkdiei Wynagrodzenia naleznegd Wykdnawcy,

zmiana wraz z wszelkimi jej kdnsekwencjami dla wytiagrddzenia umdwy zdstanie wprdwadmna W drddze

pisemnego aneksu do umoWy.

§5

Wykdnawca zobdwi^zuje si? do nieodplamego usuiii?Gia w ramaeh f?kojmi za Wady, wad stWiefdzonyGh

w opraGdWanej przez siebie dokumentacji w terminie dd 7 dni licz^G dd dnia pdwiaddmienia d Wadzie przez jedn^

z dsob wymienidnych w § 3 ust. 1 umowy.

§6

Karv uiiioWfie

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci ZamawiaJ^cemu kaf?

umown^:

a) w wysokosci 100 zl za kazdy dzien opdznienia w stosUnku do terminu okresldnego W §1 ust. 5, a takze §1 ust.dc

zd.3 umowy;

b) W Wysokosci 150 zl za kazdy dzien opdznienia W stostmku do terminu dkresldnego w §5 ttmowy;

c) w wysdkdsci 200 zl za kaMy przypadek naruszenia ktdregokdlwiek z obowmzkdw Wykdnawcy okresldtiych w §1

ust. 3, 4, 6, 6a, 6b lub 7 umoWy;

d) w wysdkdmi 10% wynagrodzema calkowitego brutto dkreslotiego W §4 ust.l umdWy, jeieli ZamawiaJ^cy

fozwi4ze umow? z ktdregokolwiek z pOwoddw wskazanych W § 1 uSt. 10 lub Ust. 11.

2. Zamawiajqcy uprawniony j?st do dochodZenia odszkodowania uzupelniajmego, jesli poniesiona przez

Zamawiaj^cego szkoda przekracza wysokosd kar tunownych lub szkdda powstala z przyczyn, dla ktdrych kar

umownych me zastrzezono.
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§7

Postanowienia koncowe

1. Umowa niniejsza zbstaia zawarta w wyniku udzielenia zambwienia publicznego w ttybie aft. 1386 ustawy

zdnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. W sprawach niexlregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maj^ pfzepisy ustawy Prawb

zambwien publicznych dotycz^ce ushig spblecaiych, o ktbiych mowa w art. 138o ustaWy ofaz przepisy kodeksu

cywihiego.

3. Umowa b^dzie realizowana zgodnie z Ofeft^ WykonaWty ziozon^ w zambwieniu nf 3'0/us/2017.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod iygorem niewazubSci, z uwzgl^dnieniem

wyj^tku pfzewidzianego w § 3 ust. 3 umowy.

5. Ewentualne spory mog^ce wynikn^c w zwi^zku z wykonywaniem postanowien umowy^ Stfony pbddajg

rozstrzygni^ciu s^du wlasciWego dia siedziby Zamawiaj^cegb (Katowice).

6. Umowa Sporz^dzona zostala w trzech jednobfzmi^cych egzemplafzach, w tym dwa egzemplafze otrzymuje

Zamawiajgcy, jeden otrzymUje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

UWAGA! Zalnc^ik nr 1 do umony r^ostdnie pr^gotoniany w oparciu oformnlaix nykai^ os6b ̂ loipnjpr^z Wjkonawci wraz Z dfirtii-

ZalcicZpik nr 3 stdnomlo petnomocnictm dopodpisania umony
VWAGA! W ytuagi, gdy ohomnZyk. podatkony z tytutupodatku od towarm i ustug hidzje spoczfrni na Zamandajiiym, cdtkoun^m uiynaffOdZitiktit dtndimym hldzje
ayuagrvdzenie bezpodatku od toivardiv i using; w takim pr^ypadku zppiy Umoriy odnosspce s:i do iiynagrodzenia brutto (ail b'ruttO; ofefty brutlo) iialeiy rozutniec jako
odnoszyre sig do nynagpodzynia (cen, oferty) bezpodatku od toiuarow i ustug; niniejsZe zpstanie odpondednio uiuzgkdnione w re'dakgi Zdpisduf zpunerdnej unrony—JE2ELJ
DOTYCZY

kierownikDzi^ Planowania i Anafc Ekonomiczaych
SljskiegoOddziahiWojewbdzldesoNarodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Magdalena Stefani

•m

KIEROWNIK
Dziam Inwestycji i Zamowien Pubhczriyci

I 'laskicgo Oddzialu Wqjewodzkiegoarou we^ F wia w Katowicach
L  Tomasz Shczl^owski

naczelnjk
Wydziahl Ksi^owoSci
_.G»6wny-KsNgDww

Woigwbdzkiego
Katowicach

/Jes^ Gladysi
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(irtii? i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsarnosci)

OSWIADGZENIIE

OSWiadczam, ze znana JeSi ifti defmicja danych osobowych w rdzumieniu art. 6 ustawy
z dhia 29.08.1997r. o ochtohia danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pdzn.
zrh.), w mySI ktorej za dane uwaza s/? wszalkie itifOrmaCJe dotyczqce zidentyfikowanej lub
mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zbbdwiqzuj^ si^:
1) do zachowania w tajemnicy danych prZetwarzanych przez Narodowy FundUSz

Zdrowia wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;
2) nie pozbstawiac bez dozoru, ani udost?pniaG psobom nieupbwaztiibnym

dckufnehtow rnatsrialnych (w formie elektroniczhej, papierbwej itp.) z danymi;
3) nie Wykorzystywac ani udost^pniac nieuprawnionyrh dokumentacji z danyrhi

do innych ceibw niz sluzbowe Nafodowego Funduszu Zdrbwia;
4) do hiezwtoGznegd zniszczenia, w sposdb uniemozliwiaj^cy zid'ehfyfikowanie

danych, wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych iub bt^dhych
dokufri'entow;

5) w przypadku stwierdzenia haruszenia Tub zaistnienia dkbliczhdsei
wskazuj^cych na haruszenie ochrony danych, bezzwtbcznie powiadomid
Adnhinistratora Bezpieczehstwa informacji Narodowego FuhdusZu Zdrowia,
administratora systemu infbrnhatycznego, wtasciwego ze wzgi^du na Zaistnialy
incydent kierownika komdrki organizacyjnej, a po godzinach ufz^dowania
rdwniez dchron? obiektu;

6) przy przetwarzahiu danych , do szczegdinej dbatosci o zachdwanie poufhdsci,
integralhdsci i dost^pnodci danych zwi^zanydh z dokumentarhi Znajdujqcyfni
si? w obrocie w Funduszu, takZe dotycz^cych danych pracownikdw,
dokumentacji systemu przetwarZania danych oraz infrastruktury spfZ?towd
- programowej systemdw informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczegdinej
dbatosci o zachOwanie poufnosci tredci dokumentdw, ktdre znajduj? si?
w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przestrzegania zasad
dost?pu do danych.

W\/konano.w 2 eazernolarzach

Pctwierdzam odbior 1 egzemplarza

miejscowosc data {czytelny podpis)
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