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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKGW ZAMOWIEMA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Najem 21matych urz^dzen wielofunkcyjnych oraz 7 duzyeh urz^dzeh

wdelofunkcyjnych, w tym opieka serwisowo-materialowa na zasadach odplatnosci
za wykonane kopie

zal^cznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz oferty
2. formularz opis przedmiotu zamowienia
3. formularz opis rownowaznosci
4. formularz kalkulacja cenowa
5. formularz wykaz dostaw
6. wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy (wzor Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ)

7. wzor informacji, 0 ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
8. wZor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

9. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
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Nr zamowienia: 4/pn/2019
I. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

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

II. Trvb udzielenia zamowienia

Post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznycK (j.t. Dz.U.20l8.I986 ze zm.).
Rodzaj zamowienia: dostawa.
Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyc^ niniejszy rdokument oznaczone jest numerem 4/pn/20l9. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni S4 o powolywanie si^ na'ww. numer.
Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia" zwanej takze „SIWZ" mowajest o "pzp",

nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. liekroc w „SIWZ" mowa
jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumiec Sl^ski Oddziai Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy przez to rozumiec dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k,c. Ilekroc w niniejszej SIWZ mowajest o „rozporz4dzeniu Ministra Rozwoju
w sprawie dokumentow" nalezy przez to rozumied rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzaj6w dokumentow,jakich moze z^dac zamawiajacy od wykonawcy w postfpowaniu o udzielenie zamowienia
(Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm.).
III. Obis orzedmiotu zamowienia

1. Przedmjotem niniejszego zamowienia jest najem, w tym opieka serwisowo-niaterialowa, zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy:

-21 malych urzadzen wielofunkcyjnych, w tym 20 laserowych, monochromatycznych mzadzen wielofunkcyjnych
dla malych grup pracowniczych orazjednego laserowego kolorowego urzadzenia wielofunkcyjnego dla malej grupy
pracowriiczej;

-7 laserowych, monochromatycznych urzadzen wielofunkcyjnych dla du^ch grup pracowniczych z terminalem
umozliwiajacyni podlaczenie i wspdlprac? z posiadanym i u^kowanym przez Zamawiajacego systemem
centralnego wydmku PRINTOSCOPE.
Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera formularz opis przedmiotu zamdwienia.
Kod Wspdlnego Slownika Zamdwieh fCPV):
30232110-8 Drukarki laserowe;

30121100-4 Fotokppiarki;
50313000-2 Kpnserwacja i naprawa maszyn reprograficznych.

Wymagania dotyczace podlaczenia i wspdlpracy z systemem centralnego wydmku PRINTOSCOPE zawarte
w SIWZ, w szczegdlnosci w formularzu opis przedmiotu zamdwienia nie stanowia sytuacji opisanej w art. 29 ust.3

pzp.;Zamawiajacy ogranicZa sip jedynie do wymogu, aby okre^lone urzadzenie udostppniane przez Wykonawcp
na zasadach okreslonych w SIWZ zpstalo podlaczPne oraz wspdlpracowalo z u^tkowanym przez Zamawiajacego
systemem- (Printoscope). Decyzja odnpSnie sposobu podlaczenia oraz. wspdlpracy, a takze konkremych
zastosowanych rozwiazah, w tym oprogrampwania nalezy do Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga jedynie efekm
w postaci podlaczenia do systemu oraz wspdlpracy z systemem wskazanych urzadzen.
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-Realizacja zamowienia b^dzie przebiegaia na warunkach okreslbnych we wzorze umowy. Wzor umowy okre^la
zasady ewentualnej zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawcy.

-SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zambwienia oraz wzor umowy, zawiera standardy jakosciowe, o ktorych
mowa w art.91 ust.2a pzp.

Wyjasnia si?, iz zawarty w § 2 ust.3 lit. b wzoru umowy wymbg, iz sterownik musi bye w j?zyku polskim, a jedna
i ta sama wersja musi obslugiwac wykorzystywane przez Zamawiaj^cego systemy operacyjne firmy Microsoft,
nie sfanowi wskazania znakbw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrbdla lub szczegolnego procesu,
Zamawiaj^cy okre^la bowiem jedynie jakie systemy operacyjne wykorzystuje i w zwi^zku z tym jakie systemy
operacyjne musi obshigiwac wskazana wersja sterownika.
Uszczegolowienie ww. informacji znajduje si? w pkt 3.4 formularza opis przedmiotu zamowienia.
Identyczna sytuacja dotyczy oprogramowania Printoscope, ktore wykorzystuje Zamawiaj^cy (pkt 3.5 formularza
opis przedmiotu zamdwienia) oraz kart Mifare (pkt. 3.3.2 lit.c formularza opis przedmiotu zamowienia).
. 2. Dokumentv potwierdzaiace;

oferowana dostawa ("tu: naiem urzadzen wielofimkcvinvch) odpowiada wvmaganiom

okreslonvm przez Zamawiaiacego

Na podstawie art. 25 ust.l pkt 2 pzp oraz §13 ust.l pkt 1 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajow dokiunentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.), Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy - w celu potwierdzenia, ze oferowana
dostawa (tu; najem urzadzen wielofunkcyjnych) odpowiada wymaganiom okreslonym przez Zamawiaj^cego ziozenia na wezwanie Zamawiaiacego nizej wymienionych dokumentbw:
1) Opisu - specyilkacji technicznej oferowanych, malych urz^dzeb wielofunkcyjnych, ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia,
2) Opisu - specyfikacji technicznej oferowanych, duzych urzadzen wielofnnkcyjnych ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego mz^dzenia,
3) Opisu - specyfikacji technicznej oferowanego kolorowego urz^dzenia wielofunkcyjnego ze wskazaniem
nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia.
Wykonawca zobowi^zany b?dzie dostarczyc opis - specyfikacj? techniczn^ dia kazdego z oferowanych modeli
urzadzen wielofunkcyjnych.

W umowie zostan^ wskazane nazwy producenta oraz modelu danego, urz^dzenia, wynikaj^ce ze specyfikacji
technicznychj.w.

Autentycznosc opisow - specyfikacji technicznych musi zostac po^wiadczona przez Wykonawc? na z^danie
Zamawiaj^cego.
Opisy - specyfikacje techniczne wirmy zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej cyt. rozporz^dzeniem.

Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwytej oceniona,
do ziozenia w wyznaczonym, nie kr6tszym nii 5 dni tefminie aktualnych na dzieh ziozenia ww. Opisow specyfikacji technicznyCh.

a
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Uwaga!

Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny
wniosek, innego modelu sprz^tu tego samego producenta liiz model wskazany przez Wykonawc? w Opisie
specyfikacji technicznej odpowiednio oferowanego sprz?tu, pod warunkiem l^cznego spelnienia ponizszych
przeslanek;

a) inny model sprz?tu .tego samego producenta b^dzie spebiial wymogi opisane w zamowieniu
nr 4/pn/2019, tj. nie b?dzie gorszy od modelu wskazanego w umowie;

b) wynagrodzenie wykonawcy, w tym ceny za najem oraz ceny za kopie nie ulegn^ zmianie;
c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie potwierdzaj^ce, iz model sprz^tu wskazany
w umowie nie jest mozliwy do dostarczenia przez Wykonawc?.
3. Warunki nlatnosci okresla wzor umowv.

4. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzvc wykonanie cz^sci zamowienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania nrzez Wvkonawce czeiici zamowienia. ktorych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
podwvkonawcdw (patrz: formularz oferty).
3) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jefeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust.1 pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu-w post?powaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazac Zamawiajqcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie nmiejszym niz podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.
4) Zamawiaj^cy nie z^da informacji o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu, chyba,
ze podwykonawcy s§ jednoczesnie podmiotami, na ktorych zasoby powoluje si? Wykonawca w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w post?powaniu (art. 22a ust.1 pzp).

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalezy rozumiec umow? w formie
pisemnej o charakterze odpiatnym, ktdrej przedmiotem s^ ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?sc
zamdwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawcy a innym podmiotem
(podwykonawcy), a w przypadku zamowieh publicznych na roboty budowlane takzs mi?dzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.
5. Normv rdwnowazne do norm opisanvch w SIWZ

Zamawiajycy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamdwienia zgodnego z normy, standardem albo certyfikatem
rdwnowamym do normy, standardu albo certyfikatu wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia,
w nast?pujycych przypadkach;
Poziom halasu wg. ISO 7779 / ISO 9296: drukowanie/kopiowanie <56 dB(A), czuwanie <30 dB(A)
- pkt 3.1.1 lit. e pkt 3.2.1 lit. e, pkt. 3-3.1 lit e formularza opis przedmiotu zamdwienia.
W przypadku zaoferowania najmu urzydzen o glosnosci mierzonej zgodnie z normy albo normami rdwnowamymi
do wskazanych powytej, Wykonawca obowiyzany jest podac w formularzu opis rdwnowaznosci nazw? normy
rdwnowamej albo norm rdwnowaznych do wskazanej lub wskazanych przez Zamawiajycego.
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Uwaga: wsz§dzie tarn, gdzie w SIWZ pojawiajq si§ odniesienia. wskazujqce normy, standardy lub certyjikaty,
w stosunku do podanych norm, standardow lub certyflkatow Zamawiqjqcy dopuszcza rozwiqzania rownowazne
. opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszq wyrqzy„lub rownowazne
6. Iime informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwoSci skladania ofert czo^ciowych.
2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt7 pzp,
4) Jozyk postopowania.

Wyjasnia si§, iz zgodnie z zasada wyrazona w art. 9 ust. 2 p^,post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymog art. 9 ust.,2 ustawy Prawo zamowien publicznychi wi^ze si? z regulacja
ustawy z dhia 07.10.1999 r. dj?zyku polskim (j.t. Pz.U.z 2018 r. poz.931), ktora formuhije zasad? uzywania j?zyka
polskiego.przez podmioty wykonujace zadaniapubliczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku

polskim. w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dbtycza mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i. technicznej, znakow towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen
pochodzenia towarow i.ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.
IV. Termin i mieisce wvkonania zamowienia

1. Termin wykonania zamowienia:

Dostawa, instalacja i uruchomienie urzadzen w ciagu 30 dni liczac od dnia zawarcia umowy. Uruchomienie
kazdego z urzadzen zostanie potwierdzone protokolem.uruchomienia.
Najem urzadzen, w tym opieka serwisowo-materialowa: w ciagu 24 miesi?cy liczac od dnia podpisania
ostatniego protokohi uruchomienia.
2. Miejsce wykonania zamowienia:
Wielofunkcyjne urzqdzenia przeznaczone dla malych grup pracowniczych w ilosci 20 szt.

SOU w Cieszynie, ul. Bobrecka 27
SOU w Dabrowie Gomiczej, ul. Wyszynskiego 1
SOU w Myszkowie, ul. Ko^ciuszki 26
SOU w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A
SOU w Typhach, ul Grota-Roweckiego 42

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

SOU w Zawierciu, ul. Towarowa 22
SOU w Zywcu, ul. Dworcowa 23
SOU w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7

1 szt.
1 szt.
1 szt.

Delegatura SOW NEZ w Bielsku-Bialej, ul. Karpacka 24
Delegatura SOW NFZ w Cz?stochowie, ul. Czartoryskiego 28Delegatura SOW NFZ w Rybniku, ul. 3 Maja 29
Delegatura SOW NFZ Piekary Slaskie, ul, Kosciuszki 22
Slaski OW NFZ w Katowicach, ul Kossutha 13

3 szt.
2 szt.
3 szt..
1 szt.
3 szt.

Kolorowe urzqdzenie wielofunkcyjne dla malych grup pracowniczychformatu A4(1 szt.) ■
Slaski OW NFZ w Katowicach, ul Kossutha 13

1 szt.

Wielofunkcyjne urzqdzenia przeznaczone dla duzych grup pracowniczych w ilosci 7szt.

Slaski OW NFZ w Katowicach, ul Kossutha 13

7 szt.

Nr zamowienia: 4/pn/2019

Szczegoiowe warunki realizacji zamowienia okreslajg formularz opis przedmiotu zamowienia oraz wz6r umowy
stanowi^ce integralng cz^sc SIWZ.
V. Warunki udziaiu w postepowaniu

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

2) speiniaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okreSlone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamowieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udziahi w post?powaniu dotycz^cy zdolnosci zawodowej
(posiadanie wymaganego do§wiadczenia).
Ad.l) Art. 22 ust.1 pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mog4 zachodzic podstawy ^\^kIuezenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 12r-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oswiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ,zai w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rowniez oswiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ(dot. grupy kapitalowej).
» Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.I pkt 13 i 14 oraz I6-20,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, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdiprac? z organami scigania oraz podj?cie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamowienia oraz nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiaj^cy, uwzgl?dniaj^c wag? i szczegobe bkolicznosci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 iist.8 pzp.
»W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust.1 pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajgcy

zapewnia temu Wykonawcy mozliwoSc udowodnienia, ze jego udzial w przygotbwaniu post?powania o udzielenie
zamowienia nie zakloci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole sposob zapewnienia konkurencji.

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wyk^ania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.I pkt 13-22 pzp) oraz speiniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
waninku udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa
w art. 25a ust.1 pkt I pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).
» Zamawiajqcy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zambwienia.
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Ad.2) Art. 22 ust.1 pkt 2 pzp - spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu okreslonvch przez
Zamawiaiacego w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ:

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziatu w postepowaniu dotvczacv zdolnosci zawodowei

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w postepowaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania
wymaganego do§wiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku

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

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdotoosci zawodowej polegaj^cy na nalezytym wykonaniu,
a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej
iednego zamowienia polegaiacego na naimie urzadzen wielofunkcvinvch. wykonanego lub wykonywanego,
zdefmiowanego ponizej.
Pod pojeciem wykonam zamowienie nalezy rozumied zamowienie maj^ce za przedmiot najem minimum 5 urzadzen
wielofunkcyjnych o wartosci co najmniej 30 000,00 zlotych brutto (trzydzie^ci tysi^cy 00/100 ziotych brutto),
zrealizowane, tj. zakonczone przez Wykonawc?(umowa zostala zrealizowana).
Pod pojeciem wykonywane zamowienie nalezy rozumiec zamowienie b^d^ce w toku realizacji (nadal realizowane)
polegaj^ce na naimie minimum 5 urzadzen wielofunkcvinvch. ktoreso vewna czesc o wartosci co naimniei 30 OOP
brutto. zostala juz zrealizowana przez Wykonawcf(uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie swiadczen okresowvch lub
ci^elvch. CO wykonawca b^dzie zobowi^any wykazad w trakcie postepowania).
Uwaga: Wymog wartosci (co najmniej 30 000 zl brutto) dotyczy wartosci umowy najmu, ktora zostala juz
zrealizowana lub wartosci cze§ci wykonanej umowy najmu,je^li jest to ^wiadczenie ci^gle lub okresowe.
Wykaz zamdwien wykonanych lub wykonywanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw, wraz
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych zamowienie zostalo wykonane,
oraz zal^czeniem dowodow okreslaj^cych, czy te zamowienia zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego
zamowienia byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych - s^ wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow oswiadczenie wykonawcy.
W przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych, referencje b^dz iime dokumenty
potwierdzaj^ce ich nale^e wykonywanie powinny bye wydane nie wczeSniej niz 3 miesiqce przed uplywem
terminu skladania ofert.

- Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdego wykazanego zamdwienia musi zostac poparte dowodem, ze
zamdwienie zostalo wykonane lub jest wykonywane nalezycie.
- Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog% bye sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi

z dokumentdw potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie(wykonywanie)zamdwieh.
- Podaj^c w formularzu wykaz dostaw datf wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania
(zakohczenia) zamdwienia; a w przypadku zamdwienia wykonywanego (nadal realizowanego) — Wykonawca
wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania(zakohczenia)zrealizowanejjuz cz^sci zamdwienia z zaznaczeniem, iz jest
to zamdwienie nadal realizowane.

-Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartosc, Wykonawca:
- w przypadku zamdwienia wykonanego - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calosc wykonanego zamdwienia,zaS
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- w przypadku zamowienia wykonywanego (nadal realizowanego) - Wykonawca wpisuje zarowno kwot? brtitto
w ziotych za zrealizowan^ juz w ramach caiosci cz?sc zamowienia oraz kwot? brutto w ziotych stanowi^c^ wartosc
calego zamowienia.

-Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc^ zamowien bylby szerszy (np. obejmowalby
rowniez inny rodzaj zamowienia - inne dostawy lub usbigi), Wykonawca winien wyodr^bnic i podac dane
dotycz^ce najmu urz^dzen ze wskazaniem jego wartosci. W przypadku podawania warto^ci Wykonawca winien
wpisac zarowno kwot^ brutto stanowi^c^ warto^d caiego zamdwienia,jak i wartosd brutto samego najmu urz^dzen
wielofunkcyjnych.

-Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktorego zamdwienie zostaio wykonane lub Jest
nadal wykonywane, wskazujqc jego nazw? i adres.
2. W przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia:

a) warunek niepddlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pirt 1 SIWZ, winien speinid kazdy
z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;

b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 2 SIWZ, winien speinid samodzielnie
przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajnmiej
jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mozliwo§ci sumowania
zdolnosci zawodowej tj. do^wiadczenia).
3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca maze w celu potyvierdzenia spelniania wqrunkow
udzialu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego cz^sci,
polegac na zdolnosciach zawodowych lub sytuacjiflnansowej lub ekonomiczriej innych podmiotow, niezaleznie od
charakteruprawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

na gruncie niniejszego post?powania przyjrduje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu/dw, udowodni
Zamawiaj^cemu, ze realizuj.^c. zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw,

w szczegdlnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego pddmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost?pniana Wykonawcy przez irmy podmiot/ppdmioty ich zdobiosd zawodowa
(do^wiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania danego
w post?powaniu oraz

warunku udzialu

3) Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachpdz^ wobec tego podmiobi podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.l pkt 13-22 pzp.
Uwaga!

»Wykonawca, ktdry powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia (art. 24 ust,l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby,
warunku udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w VI
plrt 1 ppkt 1 SIWZ(por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).
»W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) inhego podmiotu lub podmiotdw, Wykonawca
wskazuje ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach okreSlonych
w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umdzliwiaj^cym nalezyte wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z . irmymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dost?p do ich zaspbdw,Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegdlnosci:
a) podnjiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
7
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b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
c) sposobu wykorzystania zasobow iimego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zambwienia
publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi irmego potoiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
e) czy podmiot, na zdolno^ciach ktbrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziahi
w postfpowaniu dotycz^cego do^wiadczenia, zrealizuje najem, ktorego wskazane zdolno^ci dotycz^.
Uwaga!

Zgodnie z

22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doswiadczenia (tu: zdolno^ci zawodowej),

Wykonawcy mog^ polegac na zdolnosciach innych podmiotbw, iesli podmiotv te zrealizuia dostawv ftu: naiem
urzadzen wielofunkcvinvch). do realizacii ktbrvch te zdolnosci sa wvmagane.

Informacje, o ktbrych mowa powyzej pod lit. a-e, winnv znalezb sic w zobowi^zaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobow ha potrzeby realizacji zamowienia.
Zobowiazanie podmiotu. o ktbrvm mowa wvzei. Wvkonawca zalacza do ofertv.
Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie
potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawcy warunkow udziahi w post^powaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotow
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okre^Ionym przez Zamawiaj^cego:
a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zambwienia, jezeli wykaze zdolnosci
zawodowe lub sytuacj? fmansow^ lub ekonomiczn^, o ktbrych mowa w art. 22a ust.l pzp.
»Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktbry polega na sytuacji fmansowej lub ekonomicznej innych
podmiotbw/tu, odpowiada solidamie z podmiotem, ktbry zobowi^zal si? do udost?pnienia zasobbw, za szkod?
poniesion^ przez Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobbw, chyba ze za nieudost?pnienie
zasobbw nie ponosi winy.
VA.Podstawy wykluczenia. o ktbrych mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.
yi. Wykaz oswiadczen lub dbkumentbw potwierdzaiacych speinianie warunkow udziaiu w Postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1)

aktualne na dzieh sidadania oferty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp w zakresie
ustalonym przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu o zambwienia oraz niniejszej SIWZ, tj. w zakresie
niepodlegania wykluczeniu. Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp stanowi zal^cznik
do SIWZ.

Oswiadczenie Wykonawca winien dol^czyc do oferty.

2) zobowiazanie innego podmiotu/bw do oddania Wykonawcy do dyspozycji hiezb?dnych zasobbw na potrzeby
realizacji zambwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) b^dz sytuacji
ekonomicznej lub fmansowej innego podmiotu/bw - patrz pkt V pkt 4 SIWZ).
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2- W termihie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.Tifz-katowice.pl informacii. o.ktorej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynalezno^ci albo
braku pr^naleznosci dp tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art;. 2'4 ust.1 pkt 23 pzp.
W przypadku. przynalertiosci do tej samej grupy kapitaiowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z oswiadczeniem
dokumenty b^dz informacje, potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym. Wykoriawc^ nie prowadz^ do zaklocenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

Eor. art. 24'ust.ll pZp praz §5 ;pkt -10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w spraWie rodzajow
dokumentow (...).
O^wiadczenie winno zostad zlozone w formie pisemnej.

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa sXznoWi zal^cznik do SIWZ.
3. Przed udzieleniem zampwienia. Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego pferta zostala najwyzej oceniona,
do zlozenia w celu potwierdzenia spelniania wanmkow udzialu w postenowaniu. w wvznaczonvm, rile krdtszvm
niz 5 dni; terminie aktualnvch na dzien zlozenia nastepuiacvch oswiadczen i dokumentow;

a) wykaz dostaw (formularz wykaz ddstaw) - wykaz zanidwien obejmuj^cych najem urz^dzen

wielofunkcyjnych, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem
terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dziaialno^ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz,z

podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykpnania i podmiotdw, na rzecz ktorych zamowienia zostaly
wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ)oraz zal^czeniem
b) dbwodow okreslaj^cych, czy wykazane zamdwienia zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktorych mowa pP\^zej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego zamowienia byly wykonywane, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych s^
..wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny.o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
u^skac tych dokumentdw - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych
nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powiimy
bye wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.
»Jezeli Wykonawca powola- si§ na wykonywanie zamowienia stanowiqcego swiadczenie okresowe lub ci^gle,
w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany bpdzie wykazac(udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia,
»Jezeli Wykonawca polega ria zdblnpsci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu/ow, przedstawia wykaz
dostaw j.w. wraz z dpwodamij.w." wystawipnymi dla tego podmiotu.

Ponadto Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcp do zlozenia dokumentow wymienionych w pkt Ill ppkt 2 SIWZ!
4. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wvkonawcow:
1)

2)
3)

oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, sldada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych sip o udzielenie zamowienia. Dokumenty, te wirmy potwierdzic spelnianie warunkow udzialu w
postppowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje
spelnianie warunkow udzialu w postppowaniu praz brak podstaw wykluczenia;
oswiadczenie, o, ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ winien zlp2yd kazdy z Wykonawc6w .wspolnie
ubiegaj^eych sip o udzielenie zamowienia;
dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a i lit. b SIWZ, winny potwiprdzid spelnianie warunku

opisahego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielhie przynajnmiej przez jednego z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych sip o udzielenie zam6wienia. Warunek ten winien spelnic samodziebiie przynajnmiej jederi
z Wykonawcow wsp61nie ubiegaj^cych sip o udzielenie zamowienia, tzn. przynajnmiej jeden z takich
Wykonawcow powinien posiadac wymagane doSwiadczenie (brak mozliwo^ci sumowania zdolnosci
zawodowej - doswiadczenia).

■ ici
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5. Forma oswiadczen i dokumentow.

UWAGA! W niniejszym post^powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostaia dopuszczona mozliwosc
skladania dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mbwa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamowienia(Dz. U.z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uzyciu srodkbw komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy nie dopu^cil mozliwo^ci komunikacji ZamawiaJacego z Wykonawcami przy u^ciu srodkow
komunikacji elektronicznej w sposob okreslOny w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dhia 29.01.2004. r. Prawo
zamowien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami- patrz pkt VII SIWZ.
W niniejszym postcpowaniu, w ktorym zgodnie z wyborem Zamawiajacego, nie zostaia dopuszczona mozliwosc
skladania dokumentdw lub oswiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporzadzemu, przy u^ciu srodkow komunikacji

elektronicznej, stosuje sR przepisy rozporzadzenia w brzmieniu nadanym . rozporzadzeniem Ministra
Przedsicbiorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r.. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie rodizajpw
dokumentow,jakich (...)(I)z.U.2018,poz. 1993),ztym ze:
1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentow, skladane_sa
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgpdno^d z oryginalem,

2)

poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nastppuje przez opatrzenie kppii dokumentu lub kopii pswiadczenia,
sporzadzonych w postaci papierowej, wlasnorpcznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane sa w oryginale lub w formic notarialnie poswiadczonego odpisu.
UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sip o udzielenie zamowienia musza zalaczyc do oferty
pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic nelnomocnika do reprezentowania

ich w postppowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania ,w postppowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia. Dokument pebiomocnictwa winien odpowiadac zasadom okre^lonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pebiomocnictw.

»Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmipt,ma ktorego zdotaosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sip o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza (§ 14 ust.3 rozporzadzenia w sprawie
dokumentow).

»Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow
lub oswiadczen, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia jest hieczytelna lub budzi
watpliwosci CO do jej prawdziwo^ci.
»Zgodnie z §16 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw,

dokumenty sporzadzone w jpzyku obcym wihny bye skladane wrazz thimapzeniem na jpzyk polski.
»W przypadku wskazania-przez Wykonawcp dostppnpsci pswiadczeh lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5
i §7 cyt. rozporzadzenia Ministra Rozwoju, w formic elektronicznej pod okreslonymi adresami intemeto.wymi
ogdlnodostppnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
. Wykonawcp oswiadczenia lub dokumenty.
»W przypadku wskazania przez Wykonawcp oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5 i §7 cyt.

rozporzadzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduja sip w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegolnbsci oswiadczen lub
dokumentow przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiajacy w celu
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potwierdzenia okolicznosei, o ktorych mowa w art. 25 ust. l. pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub
dokumentow, o ile

one aktualne.

6. Art. 26 ust.3. ust.Sa oraz ust.4 dzd.

Jezeli Wykohawca nie'ziozyl-o^wiadczehia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczen lub. dokumentow
pbtwierdzaj^cych okolic^osci, o ktotych mdwa w art. 25 ust.l pzp, lub mnych"dokumentow niezbfdnych do
przeprowadzenia post^powania, oswiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawieraj^ bi?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego. w^tpiliwGSci,' Zaniavyiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupetoienia lub poprawienia lub do
udzielania wyja^nien w terminie przez, siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenja wyjasnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byioby uniewaznienie
post^powania.

Jezeli .Wykonawca nie zlo^l wymaganych pehromocnictw albo zlo^l wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlo;^enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byioby uniewaznienie post?powania.
Zamawiaj^cy wzywa takze; w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczen .
lub dokumentow, 0.ktorych mowa wart. 25 ust.1 pzp.
7. Art. 26 ust.6 pzp.

.

Wykonawca nie. JeSt obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dbkumenthw potwierdzaj^cych okolicznosei,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp,jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocq bezplatnych i pgolnodostfpnych baz dainych, w.szczegdlnoSci
rejestrhw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutCgp 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow
realizuj^cych zadania publiczne(Dz. U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. Art. 24aa pzp.
Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnle z art. 24aa ust.1 pzp w niniejszym post^powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieogratiiczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastfphie zbada,czy Wykonawca,ktdrego oferta

zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu
w pqstfpowaniu.

» Jezeli Wykonawca, o Irtorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla sip od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze

zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spebiia warunki udzialu w postppowaniu wykonawca, ktory zlozyl
. ofertp najwyzej ocenion^ sposrpd pozpstalych ofert.
VII.

Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oswiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do pProzumiewahia sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mipdzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa sip za posrednictwem. operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo poeztowe, osobiscie, za posrednictwem poslahca, faksu

lub przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o.Swiadczeniu using
drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezenlem, iz oferta winna.zostah zloz;ona pod rygorem
niewatoosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac zlozone z zachowaniem.formy okreslonej' w pkt X
.lit. B SIWZ (rowniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust.3a pzp),

oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a pzp, winno zostac zlozone pod lygorem niewambsci w fonnie,pisemnej,
zaS oSwiadczenia i dokmrienty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajbw dpkumentow,jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w postppowaniu o udzielenie zamowienia
(rdwniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej

cyt. rozpprz^dzeniem zjednoczesnym uwzglpdnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra Przedsipbiorczosci i Technologii
z dnia 16.10.2018 r. zmieriiaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow dokumenthw (...)(Dz.U.2018, poz. 1993).
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Uwzglfdniono art.18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz
niektorych irmych ustaw (DZ.U.2016.1020).
Patrz rowniez pkt VI pkt 6 SIWZ.

2. Zawiadomienie.o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu'Srodka kpmunikacji elpktronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn4,(tj. poczt^ elektroniczri^ e-inail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslanca.
3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonkwca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksujub przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 swiadczeniu usbig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich ptrzymania.

, 4. W korespondencji kierpwanej do ZamaWiaj^cego, Wykonawca winien poshigiwac sip munerem sprawy okreSlonym
wSIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonavycp pisemnie winny bye
skladane nakdres: Sl^ski 0W NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcp poczt^ elektroniczn^
winny bye kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@,nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny bye
kierowanenanumer 32 7351636.

-

7. Wykonawca moze zwrbcic sip do Zamawiaj^cego' o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien
zgodnie z. art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielic wyjasnien
niezwlocznie,jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartosc zamdwienia
jest mniejsza niz kwoty pkreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. I pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj^cy
mdze udzielic wyjasnien albo pozostawic wnipsek bez rozpoznania.
Przedhizenie terminu skladania ofert hie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.1
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach-Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tre^c SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwplania zebrania Wykonawcdw.
.10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp,jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobotp lub dzieh ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nastppnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
. 11.Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania sip z Wykonawcamijest:
Mariusz Partyka, Dzial Inwestycji i Zamdwieh Publicznych,
adres e-mail: zamowieniapubIiczne@nfz-katowice.pl.
VIII.

Wvmagania dotvczace wadiuni

• 1. Na podstawie art. 45 ust.2 i 5 pzp Zamawiaj^cy z^da pd Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:
2 000,00 zl(slownie: dwa tysiqce 00/100.zlbtych).

2. Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nastppuj^cych formach:
1) pieni^dzu,
2) porpczeniach bankowych lub porpczeniach spdldzielczej kasy oszczpdnosciowo-kredytowej, z tym,
ze porpczenie kasy jest zawsze porpczeniem pienipznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porpczeniach 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 Przedsipbiorczosci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachimek bankowy wskazany ppnizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.
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Na potrzeby przelewow mi^dzynarodowych podaje si§: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?ma, Wykonawca obowi^zany jest zioiyd dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410.
TreSc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzglfdniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wazno^ci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust.5 pzp). Pierws^on dniem zwi^ania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa termin skladania ofert.
Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wpb/w srodkow
pieni?mych na podany wyzej rachunek bankowy, przed unlvwem terminu skladania ofert. o ktorym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ.Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.
6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucic ofert?,jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob
nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).
IX.

Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedhi^d termin zwiazania ofert^, z tym
ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrocic si? do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.
3. Odmowa wyrazenia zgody, o kt6rej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedluzenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczabe tylko z jednoczesnym przedhizeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizony okres zwiazania ofert^.
Jezeli przedluzenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^ek
wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.
X.

Qpis snosobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzorow o^wiadczeh) w sposob trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc
formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz. wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje naleiy umiescic w zal^czniku do danego formularza,
sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem
wzorow formularzy oraz innych zal^cznikow skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania
formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywac zmian merytorycznych zapisow znajdujgcych si?
we wzorach formularzy stanowiqcych zai^czniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposob. Jezeli Wykonawca
przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczeg61no^ci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie
przeczytac jego tre^c po przeksztalceniu oraz porownac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tresc oferty nie b?dzie
odpowiadala tresci SIWZ,z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.
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B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zar.igjgania
zobowi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upetaomocnione - w takim przypadku
oryginaJ pelnomocnictwa (lub jego kdpi^ poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy doi^czyc do
oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewam^.
C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast^puj^eej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem Zamawiaj^cego;
Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A oraz napisem:
Przetarg nieograniczony - Nr 4/pn/2019
Najem 21 maiych oraz 7 duzych urzqdzen wieiofunkcyjnych

NIE OTWIERAC PRZED:,..14..0A..20S

godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesylki kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczyc,
ze przesylka zawiera ofertf oraz wskazac numer postfpowania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci
za nastfpstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww.informacji.

E. Do koperty jw. nale^ wiozyc wypelniony i podpisany formularz oferty oraz kopert? oznaczon^
"ZALv^CZNIKJ", w ktorej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 13 formularza oferty,
z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikow.

»W przypadku oSwiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawcy zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktorych Wykonawca zastrzegi, ze nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,
Wykonawca powinien umiescid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL>\CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA"lub oznaczyd je w inny widoczny sposob.
Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa definiuje art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U 2018.419.):
„Przez tajemnicf przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktorych przedsiebiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."
Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Znmawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnice przedsifbiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegi. ze nie mog^ bye one ndost^pniane oraz wvkazal. iz zastrzezone informacje
stanpwi^ tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86
ust.4 pzp.
F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyd tylko jedn^ oferte. Oferte sklada sie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej.
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G. Tresc ziozonej oferty musi odpowiada^ tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucpna przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia.co riajmniejjednej zpkolicznosci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.
H.

Wykonawcy tnog^ wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspolnie ubiegaj§cy si?
o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy Winni ustanbwic peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w.postppowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamPwienia. Dokument

pelnomochictwa winien odpowiadac-zasadompkreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla peinomocnictw.
I.

1)

SposPb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczeh:

formularz oferty

_

-

nalezy wypehiic i podpisaP w miejscu do tego wyznaczonym;

'

-

w pozycji "dane Wykonawcy" moze bye uzyta piecz?c fiimowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty nalezy podac CENIJ 0STATECZN4

.

BRUTTO OFERTY ZAREALIZACJB CALEGO ZAMOWIENIA.

Cena oferty musi uwzglpdniac wszelkie koszty, oplaty i podatki zwiqzane
z realizacj^ zamowienia,zgodnie z wzorem uinowy.

2)

formularz ppis przedmiotu
zamPwienia

Nalezy wypelniP i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz,
nale^ zal^czyP do formularza oferty);

3)

formularz opis
rPwnowamo^ci

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
nalezy zal^czyc do formularza oferty);

4)

formularz kalkulacja cenowa

nalezy wypelnic i podpisac.w miejscu do tego wyznaczonym (fonnularz
nalezy zai^czyc do formularza oferty);

5)

formularz wykaz dostaw

nalezy. wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
winien bye zlozony wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

(dotyczy najmu urz^dzen

wielofunkcyjnych)

6)

7)

8)

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

wzor oswiadczenia - grupa
kapitalowa
wzor oswiadczenia, o ktPrym
. mowa w art. 25a ust.1 pkt 1
pzp

nalezy wypelnic i podpisaP.w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
nalezy zal^czyp do formularza oferty);
nale^ wypelniP i podpisaP w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo^P
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,
0 ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ;

nalezy wypelniP i podpisaP w miejscu do tego wyznaczonym
(oswiadczenie nalezy zal^czyp do formularza oferty);

XL Mleisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

Ofert? nalezy zlozyp w siedzibie Zamawiaj^cego:
Slqski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutba 13, 40-844 ]|L^o\g^ce,2g|^6j nr 208A (II pi?tro),
2.

w terminie do dnia
do godziny 12.00.
Zamawiaj^cy niezwlocznie zawiadamia Wykonawc? o zlozeniu, oferty po terminie oraz zwraca ofert? po
uplywie terminu do wniesienia odwolania.
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3.

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

4.

Otwarcie ofert odb^dzie sif w dniu
o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokoj nr 217A (II pi^tro).
' '
Otwarcie ofert jest jawne. Be^osrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznac^d na sfinansowanie zamdwienia.

5.
6.

7.

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze inforiiiacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji - nie dotyczy i warunkdw platnosci
zawartych w ofertach. Zamawiaj^cy odczyta informacje, ktore podlegaj^ ocenie w kryteriach oceny ofert.
Nlezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej twww.nfz-katowice.pD
informacje dotycz^ce:

1) kwoty,jak^ zaiiiierza prizeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcow,ktorzy zfozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia, warunkow platnpsci zawartych w- ofertach.
XIL Qpis sposobu'obliczenia ceny oferty

1.

Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z dokfadnosci^ do

dwdch miejsc po przecinku, przy uwzglfdnieniu zasady, ii ceny (wartosci) nalezy zaokr^glac do pehiych
groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do
1 grosza.

2.

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

3.

Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktora b?dzie zawierala bf?dy w obliczeniu ceny.

4.

Wykonawca w fomiularzu kalkulacja cenowa - w zaleznosci od tego, czy.obowi^zek zaplaty podatku VAT.

opis^ych we wzorze umowy.

spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do cen netto dolicza, b^dz odpowiedriio nie dolicza,
wartosc 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca
skfada wraz z oferty informacj?, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zalqczono do SIWZ).
• Jezeli zlozono ofert?, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego
zgodnie.z przepisami o podatku od towardw i using,.Zamawiaj^cy w celu ocehy takiej. oferty doliczy
do przedstawiohej w niej ceny (netto) pddatek od towarow i iishig, ktory mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie.
z tymi przepisami.

5.

Sposob obliczenia ceny oferty wynika z formularza kalkulacje cenowa, Wykonawca dokonuje zatem operacji
matematycznych zgodnie z zasadami wyriikaj^cymi z ww.formularzy.

6.

Cena oferty wirma zawierac wszelkie koszty, oplaty i podatki zwi^zane z realizacj^ zamdwienia, zgodnie
ze wzorem uniowy.

XIII; Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw-i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyddwac b?dzie przedstawidne ponizej kryterium oceny ofert
oraz nast?puj4cy sposdb oceny ofert:
Cena - waga 100%

najnizsza zadferowana cena sposrdd ocenianych ofert

Ilo^c punktdw -

r

x 100 pkt x 100%

cena zaoferowana w ofercie ocenianej
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»Punktacja b?dzie przyznawana zgodnie z powyzszym wzorem.
»Przy obliczaniu punktow zostanie uwzgl?dniona zasada wyrazona w pkt XII pkt I SIWZ.

SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamowienia oraz wzor umowy, zawierajq standardyjakosciowe, o ktorych
mowa w art.91 ust.2a pzp.
XIV.Informacie o formalnosciach. iakie powinnv zostac dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia
umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wama, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre§lonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreslonego w SIWZ.Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
2. Zamawiaj^cy zawrze umow^ w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawc% z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust.I pkt 2 pzp.
Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre§la pkt VII pkt 2 SIWZ.
3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed uplywem terminow, o ktorych mowa w art. 94 ust.I pzp,jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego ziozono tyiko jedn^ ofert? lub
b) w post?powaniu o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynnosci
ZamawiaJ^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie Jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.
4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wn'iosek Wykonawcy moze wyrazid zgod? na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdzniej
w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wniesc zabezpieczenie
nalezytego wykonania lunowy.
5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze
wybrac ofert? najkorzystniejsz^ spo^rod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewaznienia post?powania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 "st. I pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysokosd zabezpieczenia
wynosi 5% ceny oferty.
2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowi^anie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?toym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktoiych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo5ci.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 1I30I09I 0003 9003
7420 0002.
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Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
'Gospodarstwa JGajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych I, 40-043 Katowice.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany

jest ziozyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj
nr 410,najpozniej w dniu wyznaczonym Jake dzien zawarcia umowy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia najedn^ lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokoiiana z zachowaniem
ci^glosci zabezpieczenia i bez znmiejszania jego wysokoSci. 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 nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.
7. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegdlnych cz?sci zabezpieczenia, Zamawiajgcy
nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nale^tego
wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabe^ieczenia
(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).
8. Projekt tresci dokumentu winien zostac skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zwi^ane z zabezpieczeniem, w tym termin zwrotu zabezpieczenia, okresla wzor umowy oraz art. 151
ust.1 pzp.
XVI. Istotne postanowienia umowy - wz6r umowy

1. Istotne dia stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar
umownych z tytulu niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do
SIWZ; Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamowienia;

2. Wykonawcy wyst?pujicy wspolnie (art. 23 pzp) ponoszi solidami odpowiedzialnosc za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVIL Pouczenie 0 ^rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej przysluguji na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi,jezeli
ma lub miai interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz.ponidsl lub moze ponie^c szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiajicego przepisdw ustawy. l^rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia 0 zaihowieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguji rowniez organizacjom wpisanym na list?,
0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.
3. Odwolanie przyshiguje wylicznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podjetej
w ppstepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowiizany
na podstawie ustawy.

4. Jezeli warto^c zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej rpki lub zapytania o cen?;
2) okre^lenia warunkow udziahi w post?powaniu;
3) wykluczenia odwohijicego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;
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6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywac czynnosd lub zaniechanie czyimosci zamawiaj^cego, ktbrej zarzuca;.si§
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi^zie przedstawienie zarzutow, okreslac z^danie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwoiania.

6. Odwoianie wnosi si^ do Prezesa Krajowej Izby Odwoiawczej w fonnie pisemnej w postaci papierowej albo
W postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor^cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

7. Odwohij^cy prZesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do'wniesienia odwolania w taki
sposob, aby mogl on zapoznad si^ zjego tresci^ przed uplywem tego terminu.
,8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
Zamawiaj^cego ,o niezgodnej z przepisami ustawy czynno§ci podj^tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
" do ktorej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno§ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czyrmosc albo
dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie,z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.
9. Terminy wnoszenia odwolania okreSla art. 182 pzp.
XVIIL Informacia dla Wykonawcow - 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 osob fizycznych w zwi^zku zprzetwarzaniem. 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:

■

■

administratbrem Pani/Pana danych osobowych jest:
Narodowy Fundusz Zdrowia - Sl^ski Oddzial Wojewodzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice; adres e-mail:
zampwieniapubliczne@nfz-katowice.pl;
Inspektorem Ochrony Danych w Sl^skim Oddziale Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan
Maciej Zymelka, adres e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;
■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bpd^ na podstawie art. 6,ust. 1 lit, c RODO w celu zwi^zanym
z postppowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiocie: Najem 21 mafych urzqdzen.
wielofunkcyjnych oraz 7 duzych. urzqdzen wielofunkcyjnych, w tym opieka serwisowb-mqterialowa
na zasadach odplatnosci za wykonane kopie - zamowienia nr 4/pn/2019, prowadzonym w hybie przetargu
. nieograniczonego;

, ■

■

"

■

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bpd^ osoby lub. podmioty, ktorym udostppniona zostanie
dokumentacja postppowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz.U.2018.1983 ze zm.), dalej„ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bpd^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postppowania o udzielenie zamdwienia, a takze prZez okres trwania umowy oraz okres
archiwizowania dokumentdw zgodnie z obowkzuj^cymi w tym zakresie regulacjami;
obow%zek podania przez Pani^ana danych osobowych bezpo^rednio Pani/Pana dptycz^cych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^anym z udzialem w ppstppowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre^lonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bpd^ podejmowane w sposdb zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;

■

posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostppu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

■

osobowych z zastrzezeniem i5rzypadk6w, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi dp; Prezesa. Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO;
nie przyshiguje Pani/Pahu:
- w zwipzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie maze skutkowac zmianq wyniku postppowania
6 udzielenie zamowienia publicznegd arii zmianq.postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
orazPie mote naruszac integrainosci protokoiu orazjego zatqcznikow.
"Wyjasnienie: prawo do ograniczeriia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
W celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnejlub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub

prawrjej, Tub z uwagi na wazne wzgiqdy interesU pubiicznego Unii EuropeJskieJ iub pahstwa czionkbwskiego:

UWAGA! W przypadku otrzymania. niniejszej SIWZ niekoihpletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zgiosic Zamawiaj^cemu.

(IT
...
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formularz oferty
O FE RT A

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

Dane Wykonawcy:

40-844 Katowice

Nazwa/Fitma:

Adres:

Numer KRS:

/jezeli dotyczy/

CEIDG:

/jezeli dotyczy/

Numer REGON:

/jeieli dotyczy/

Numer NIP:..

adtes e-mail:
felefon:

(jezeli jest)
;.. fax:

strona www:

(jezeli jest)
(jezeli jest)

Nt t^ichunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajacy bgdzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium
wriiesionego w pieniadzu)

1. ■ W nawiazaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym majacym za przedmiot najem 21 malych urvyid^n
, melofunkyjnych ora^i 7 du^ch ur^dt^n melofunkyjnjch, w ym opieki semisowo-materiaiowci na ^sadach odpiatnosci
wykonam kopie, oferujemy wykonanie dia Sl^skiego Oddzialu Wojewodzldego NFZ zamowienia, zgodnie
ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia:
za cenf oferty:

zt brutto,

zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa.
UWAGAJ Wykonawca nie doUcza do ceti (wartosci) netto podanych w formularzu kalkulacia cenowa podatku

VAT, iezeli obowigzekpodatkowy spoczywa na Zamawiai^cym — patrz pkt XII pkt 4 SIWZ otaz wzot infotmacji.
o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp. W takiej sytuacji cenq, oferowana ptzeZ Wykonawcy b^dzie cena netto. czyli
bez podatku od towarow i uslug. Wykonawca winien uwzgl^dnic niniejsze przedstawiajac cen^ oferty.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? dostarczyc, zainstalowac i uruchoiiiic urzadzenia w ciagu 30 dni od
dnia zawarcia umowy. Unichomienie kazdego z urzadzen zostanie potwierdzone protokolem umchomienia.
Najem urzadzen, w tym opieka serwisowo-materialowa: w ciagu 24 miesi?cy liczac od dnia podpisania
ostatniegoprotokoiu umchomienia.
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formulatz ofetty

3. Oswiadczamy,ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz£|, ofertq, przez okres 30 dni. Bieg zwiq^zania ofert^
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 niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku ,wybom naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.
6. Oswiadczamy, ze zai^czpny do SIWZ wzor umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?
- w przypadku wybom naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okre^onych we wzorze umowy,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
7. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykbnawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci
zamowienia*:

Lp.

*

czesc zamowienia

firma podwykonawcy

nalezy wypetnic tyiko w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcow,
wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktdrej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
pod\*ykonawcy.

8.

Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac**
na zasobach innego podrniom w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

** niepotrzebne skresUc. W przypadku polegania na zdolnosci lub sytuacji innego podmiotu Wykonawca
udowodni, iz reaUzujqc zamoyvienie b^dzie dysponowat niezbgdnytni zasobami tego podmiotu,

w szc'zegolnosciprzedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasqbow
na potrzeby reaUzacjizamowienia.

9i

Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej
w dniu wyznaczonym jako dzieii zawarcia umowjr.

10. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczerda), a wskazanych ponizej wynika z nas1;?puj^cego
dokumentu*:

1) I<RS
2) CEIDG
3) pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio
umocowane.

*nalezy zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

1"'

fotmulatz oferty

Nf zamowienia: 4/pn/2019

Osoba/osoby upowaznione (upelnomocnione) do repfezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

/imi? i nazwisko/

/podstawa upowaznienia do reptezentowania Wykonawcy/

11. Oswiadczaniy,iz nalezymy/nie nalezymy** do gmpy maiych lub srednich przedsi^biorstw.
** niepottzebne skteslic
Definicj^ matego orat(^ sredniego pr^dsi(hioriy, a tak^ mikroprt^dsi^biorcg ^wiera ustaiva \ dnia 06.03.2018 r. Pram pr^dsiibiorcow
(D^.U. 2018.646). Zgodnie ^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt3 <yt. ustduy u^tewustawie okresknia ot^nac^jci:
1) juikroprzedsi^biorca - pr^dsiqbiorc^, ktory w co najmniejjednym roku ^ dmch ostatnich lat obrotowych spelniat icict^nie naskpujcice
a) ^trudnial sredniorocspik mniej ni^ 10pracownikqw ora^

b) osicfgncii roc^y obrot netto spn^eda^ towarow, wyrobow i uslug ora\ ^ operagifinansowych nieprv^krac^iiiy rownowartosd n> ^totych 2
milionow euro, lub sumy aktgwow.jego bilansu spor^d^onego tia koniecjednego ^ tych lat nie pn^kroctyly rownoivartosci iv i^otfch 2 milionow
euro;

2) maty przedsi^biorcai - pr^edsi^biorcq, ktoiy w co najmniejjednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial Icice^nie nast^ujcice
a)^atrudnial sredniorociynie mniej nii(_ 50pracownikow ora^

b) osic^gncj roc^y obrot netto s^e sprt^dalg towarow, wyrobow i Uslug orat(^ ^ operagifinansowych niepr^ekract^ctcy rownowartosd w cjotych 10
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu spon(pdt(onego na koniecjednego \tych lat niepn^krOceyly rownowartosd w ;^otych 10 milionow
euro - i ktory niejest mikroprr^dsi^biorccy

3) sredniprzedsi^biotca - pr^dskbiorcq, ktory w co najmniejjednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial Icyr^nie nastipujuce
warunkd:

a) f(atrudnial srednioroc^nie mniej ni^ 250pracownikow ora^

b) osicgncj rocr^ny obrot netto sy sprr^daly towarow, wyrobow i uslug orar(^ ^ operagifmansonych nieprr^kracr^jcicy rownowartosd w ryloych 50
milionow euro, lub suny aktywowjego bilansu sporypdyonego na koniecjednego ry tych lat nie prtyekrocyyly rownowartosd w ylotych 43 milionow
euro

- i ktory niejest mikropryedsiibiorcci ani malym prryedspbiorcq.

12. Oswiadczamy,ze wypeinilismy obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob. fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaUsmy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamowienia 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 zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzq.dzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadhu, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub
zachodzi wyl^czenie stosowania obowi%zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci
oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DGTYCZIY.

13. Zal^cznikami do niniejszego formuiarza oferty
oswiadczenia/dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)

informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
formularz opis przedmiotu zamowienia
formularz opis rownowaznosci — jezeli dotyczy
formularz kalkulacja cenowa

nast?puj^ce wypetnione formularze/

fotmularz oferty

Nt zamowienia: 4/pn/2019

6) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia — jezeli dotyczy

7) - pelnomocnictrwa osob reprezentujq,qrch Wykonawc? (oryginai lub kopia poswiadczona notanalnie/odpis notaiialny)
- jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)
8) - inne

- jezeli dotyczy

Uwaga!

Na wezwanie Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.2 pzp (patrz: SIWZ), Wykonawca ztozy nast^pujqce
oswiadczenia i dokutnenty:
1) formnlarz wykaz dostaw,

2) dowody potwierdzaj^ce,ze dostawy wykazane w ww. formularzu zostaly wykonane lub

wykonywane nalezycie,

3) opis - specyfikacja techiiiczna ofetowanych matych utz^dze^ wielofunkcjrjnych, ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia,
4) opis - specjdikacja techniczna oferowanego kolorowego utz^dzenia wielofunkcj^nego ze wskazaniem nazwy

producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia,
5) opis - specyfikacja techniczna ofetowanych duzych urz^dzeh wielofunkcyjnych ze wskazaniem nazwy
producenta oraz nazwy modelu oferowanego urz^dzenia.
Uwaga!

Oswiadczenie o przynaleznosei albo braku przynaleznosci do tej satnej grupy kapitatowej Wykonawca sklada
w terminie 3 dni od ^mies^p;ema informagi, o ktorej mowa w art. 86. ust.5

na stronie internetowej www.nh-katowice.pl.

Imif i nazwsko upeteomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis
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formularz opis przedmiotu zamowienia

1 Przedmiotem zamowienia jest najem urz^dzen wielofunkeyjnych, w tym opieka
serwisowo-materiaiowa zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.

1.1 Na przedmiot zamowienia sklada si? najem:
• 20 laserowych, monochromatycznych urz^dzen
wielofunkeyjnych dia malych grup pracowniczych;
•

1 laserowego kolorowego urz^dzenia wielofunkcyjnego dla malej
gmpy pracowniczej;

• 7 laserowych, monochromatycznych urzqdzen
wielofunkeyjnych dla duzych grup pracowniczych z terminalem
umozliwiaj^cym podl^czenie i wspolprac? z posiadanym
i uzytkowanym przez Zamawiaj^cego systemem centralnego
wydruku PRINTOSCOPE;

2 Zaiozenia systemu posiadanego przez Zamawiajqcego.
2.1
Zamawiaj^cy uzytkuje oprogramowanie Printoscope (Printoscope Terminal v.3.7.13,
PrintoscopeWEB v.2.5.1), ktore b?dzie takze zarz^dzalo drukiem na 7 laserowych,
wielofunkeyjnych urz^dzeniach dla duzych grup pracowniczych.

2.2 Uzytkownikom zostanie udost?pniona jedna systemowa kolejka wydrukow, wspolna
dla wszystkich urz^dzen oraz(w miar? potrzeb)lokalne kolejki wydrukow.
2.3 Dla kolejki systemowej zapewniona zostanie poufiiosc wydruku (wydruk b?dzie
oczekiwal na serwerze do czasu zalogowania si? u^kownika na dowolnym urz^dzeniu
i uruchomienia drukowania).
2.4 Kolejka systemowa zapewni tzw. „wydruk pod^zaj^cy" - wydruk b?dzie mogl bye
odebrany przez uzytkownika na dowolnym urz^dzeniu podl^czonym do systemu
(z zastrzezeniem formatu wydruku- urz^dzenia A3, A4).
2.5 Co do zasady kolejka systemowa zostanie zainstalowana uzytkownikom jako drukarka
domyslna - wydruk na urzqdzeniu lokalnym b^dz lokalnej kolejce b?dzie mozliwy po
wykonaniu swiadomego wyboru przez uzjdkownika.
2.6 Kolejki lokalne mog4 zostac zdefiniowane celem skrocenia czasu odebrania wydruku
w miejscach, w ktorych nie ma zagrozenia przej?cia wydruku przez osoby nieupowaznione.
Wydruk wyslany na tak^ kolejk? b?dzie wydrukowany natychmiast na urz^dzeniu, z
ktdrym dana kolejka jest skojarzona.

2.7

System zapewnia zliczanie kopii i wydrukow na uzytkownika;

2.8 Zamawiaj^cy przeznacza na kazde urz^dzerde po jednym gniazdku sieci energetycznej
(230V, 50Hz) oraz jednym przyl^czu sieci logicznej (Ethernet). Kazdemu urzqdzeniu
zostanie przydzielony jeden unikatowy adres IP w sieci Zamawiaj^cego.
3 Specyfikacja urz^dzeh.
3.1

Laserowe.

monochromatvczne

urzadzenia

pracowniczych formatu A4(20 szt.k

3.1.1

Parametry ogdlne:

wielofunkcvine

dla

malych

grup
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a) Technologia: monochromatyczna, laser;

b) Nbminalne zasilanie: 230 V 50 Hz;
c) Pobor mocy (maksymalnie): 700 W;
d) Obci^zalnosc miesi^czna (duty cycle): min. 20 000 stron; ,
c) Poziom halasu wg.ISO 7779 / IS09296:
• drukowanic/kopiowanic <56 dB(A);
•

czuwanic <30 dB(A);

f) Obsiugiwanc nosniki: papier 70-160 g/m^ koperty;
g) Pojemnosc kaset na papier: min.250 arkuszy przy 80 g/m^, min. 1 kaseta;

h) Obshigiwane formaty papieru (kaseta): A4,B5, A5;

i) Obslugiwana gramatura papieru (kaseta):min. 60-120 g/m^;
j) Pojenmosc podajnika r^cznego: min. 50 arkuszy przy 80 g/m^;
k) Obsiugiwanc foimaty papieru (podajnik r^ezny): A4,B5, A5, A6;
1) Obslugiwana gramatura papieru(podajnik r^czny): min. 70-160 g/m^;

m)Pojenmosc automatycznego dwustronnego podajnika dokumentbw: min.
50 arkuszy przy 80 g/m^;
n) Pojemnosc tacy wyjsciowej:.min. 150 arkuszy przy 80 g/m^, wydnikiem
do dolu;

o) Pami?c RAM: min. 512 MB;

p) Opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w j^zyku polskim;
q) PrzCjscie w tryb oszczqdzania energii po zdefiniowanym przez
administratofa systemu czasie bezczynnosci;
r) Zarzqdzanie maszynq przez interfejs web z wykorzystaniem polqczenia
szyfrowanego SSL;

s) Protokbl zarzqdzaniaurzqdzeniem: SNMPv2,SNMPv3;

t) Wymaganamozliwosc wylqczeniainnychinterfejs6w(pozasieciowym),
w szczegolnosci USB (uniemozliwienie bezposredniego podlqczenia do
komputera);

u) Wjmagana mozliwosc zdefiniowania zakrespw adresdw IP, z todrych
mozliwe jest zarzqdzanie urzqdzeniem i drukowanie;
v) Interfejs:. Ethernet 100 Base-TX/1000 Base-T;
w)Wspierane protokoly sieciowe: IPv4.
3.1.2

Drukowanie.

a) Prqdkosc drukowania ciqglego: min. 30 stron/min,
b) Rozdzielczosc: min. 600x600dpi;

c) Czas uzyskania pierwszego wydruku(ze stanu uspienia): max. 12 s;
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d) Mozliwosc druku dwustronnego: modul automatycznego druku
dwustronnego(duplex)min. dla formatow A4,B5,A5,gramatura papieru
60-90 g/m^;

e) J^zyk drukarki: PCL6,Postscripts;

f) Interfejs: Ethernet 100 Base-TX/1000 Base-T;
g) Wspierane protokoly sieciowe: IPv4.
3.1.3

Kopiowanie.

a) Maksymalny rozmiar oryginalu:

A4;

b) Pr^dkosc kopiowania ci^glego: min. 30 stron/min;
c) Rozdzielczosc: min;600x600dpi;

d) Czas uzyskania pierwszej kopii(ze stanu uspieriia): max. 12 s;
e) Mozliwosc kopiowania dwustronnego: automatyczne (automatyczny
odwracaj^cy podajnik oryginaldw lub skanowanie dwustronne
jednoprzebiegowe);

f) Tryb ekspozyeji: automatyczny, r^czny(min. 5 stopni);
g) Zakres powi^kszen: 25% - 400%;
b) Predefiniowane powi^kszenia/pomniejszenia: min. A4/A5, A5/A4;
i) Maksymalnajednorazowaliczba kopii: min. 99;
j) Tryb kopiowania: auto, tekst, foto;
3.1.4

Skanowanie.

a) Rodzaj skanera: skaner kolorowy;
b) Maksymalny rozmiar oryginalu:

A4;

c) Pr^dkosc skanowania ci^glego: min. 30 stron A4/min w trybie czamobialym, 300dpi;

d) Rozdzielczosc maksymalna: min. 600x600dpi pelny kolor;

e) Mozliwosc skanowania dwustronnego: automatyczne (automatyczny
odwracaj^cy podajnik oryginalow lub- skanowanie dwustrorme
jednoprzebiegowe);

f) Funkcje skanowania (minimalnie):
•

skanowanie do e-mail,

•

skanowanie do FTP,

•

skanowanie do SMB,

• format pliku wynikowego: PDF(w tym wielostronicowy), JPG;
3.1.5

Faksowanie.

a) Kompatybilnosc: ITU-T Super G3

b) Szybkosc modemu: 33,6 kbps,
c) Metody kompresji: JBIG, MMR,MR,MH
d) Odbior do pami^ci

•a?
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Laserowe. kolorowe urz^dzenie wielofunkcvine dla maiei grupy pracowniczei formatu

A4 ri szt.^:

3.2.1

Parametry ogolne:

a) Technologia: laser, kolor;
b) Nomiiialne zasilanie: 230 V 50 Hz;

c) Pobormocy(maksymalnie): 500 W;
d) Obci^zalnosc miesi^czna (duty cycle): min. 10 000 stron;

c) Poziom halasu wg. PN-EN ISO 7779 / IS09296:
•

drukowanic/kopiowanic <56 dB(A);

•

czuwanic <30 dB(A);

f) Obslugiwanc nosniki: papier 70-160 g/m^, koperty;

g) Pojemnosc kaset na papier: min. 250 arkuszy przy 80 g/m^, min. 1 kaseta;
h) Obslugiwanc formaty papieru (kaseta): min. A4, B5, A5;
i) Obslugiwana gramatura papieru (kaseta): min. 70-120 g/m^;

j) Pojemnosc podajnika r^cznego: min. 50 arkuszy przy 80 g/m^;
k) Obslugiwanc fdmiaty papieru(podajnik r^czny): min. A4,B5, A5, A6;
1) Obslugiwana gramatura papieru (podajnik r^czny): min. 70-160 g/m^;
m)Pojemnosc automatycznego dwustroimego podajnika dokumentdw: min.
50 arkuszy przy 80 g/m^;

n) Pojemnosc tacy wyjsciowej: min. 150 arkuszy przy 80 g/m^, wydrukiem
do dohi;

o) Pami^c RAM: min. 512 MB;

p) Opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w j?zyku polskim;

q) Przejscie w tryb oszcz^dzania energii po zdefiniowanym przez
administratora systemu czasie bezczynnosci;

r) Zarzqdzanie maszynq przez interfejs web z wykorzystaniem polqczenia
szyfrowanego SSL;

s) Protokol zarzqdzania urzqdzeniem: SNMPv2,SNMPv3;

t) Wymagana mozliwosc wylqczenia innych interfejsow (poza sieciowym),
w szczegolnosci USB (uniemozliwienie bezposredniego podlqczenia do
komputera);

u) Wymagana mozliwosc zdefiniowania zakresow adresdw IP, z ktorych

mozliwe jest zarzqdzanie urzqdzeniem i drukowanie;
v) Interfejs: Ethernet 100 Base-TX/1000 Base-T;

w)Wspierane protokoly sieeiowe: IPv4.

3.2.2

Drukowanie.

a) Pr^dkosc drukowania ciqglego w kolorze i czemi: nrin. 25 stron/min.
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b) Rozdzielczosc: min. 600x600dpi;
c) Czas uzyskeinia pierwszego wydruku(ze stanu uspienia): max. 12 s;
d) Mozliwosc druku dwustronnego: modut automatycznego druku
dwustronnego(duplex)min. dla formatdw A4,B5,A5,gramatura papieru
70-90 g/m^;

e) J?zyk drukarki: PGL6,Postscripts;

f). Interfejs: Ethernet 100 Base-TX/1000 Base-T;
g) Wspierane protokoly sieciowe: IPv4.
3.2.3

Kopiowahie.

a) Maksymalny.rozmiar oryginalu: A4;

b) Pr?dkosc kopiowania ei^glego w kolorzei ezemi: min. 25 stron/min;
e) Rozdzielczosc: min.600x600dpi;

d) Czas u:^skania pierwszej kopii(ze stanu uspienia): max. 12 s;

e) Mozliwosc kopiowania dwustronnego: automatyczne (automatyezny
bdwracajqey

podajnik

oryginal6w

lub

skanowanie

dwustronne .

jednoprzebiegowe);
i) Tryb ekspozycji: automatyezny, r^ezny (min. 5 stopni);
g) Zakres powi^kszeh: 25% - 400%;

h) Predefiniowane.powi^kszenia/pomniejszenia: min. A4/A5, A5/A4;
i) Maksymalnajednorazowaliezba kopii: min. 99;
j) Tryb kopiowania: auto, tekst, foto;
3.2.4

Skanowanie.

a) Rodzaj skanera: skaner kolorowy;
b) Maksymalny rozmiar oryginalu:

A4;

c) Pr^dkosc skanowania ci^glego: mm. 30 stron A4/min w trybie czamobialym, 300dpi;

d) Rozdzielczosc maksymalna: min. 600x600dpi pelny jkolor;
e) Mozliwosc skanowania dwustronnego: automatyczne (automatyezny
odwracaj^cy podajnik oryginalow lub skanow^ie dwustronne
jednoprzebiegowe);

f) Funkeje skanowania (minimalnie):
•

skanowapie do e-mail,

•

skanowanie do FTP,

•

skanowanie do SMB,

• format pliku Avynikovyego: PDF(w tym wielostronicowy),IPG;
3.2.5

Faksowanie.

a) Kompatybilnosc: ITU-T Super G3
b) Szybkosc modemu: 33,6 kbps,

.

I

/I

A.
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c) Metody kompresji: JBIG, MMR,MR,MH
d) Odbior do pami^ci

3.3

Laserowe, monochromatvczne urzadzenia wielofunkcvine fomiatu A4 dla duzych grup

pracowniczvch z terminalami do svstemu Printoscope {1 szt.):

3.3.1

Parametry ogolne.

a). Technologia: laserowa, monochromatyczna;

b) Nominaine zasilanie; 230 V,50 Hz;
c) Pobor mocy (maksymalnie): 1000 W;

d) Obci^alnose miesi^czna(duty cycle): min. 100 000 stron;
e) Poziom halasu wg.ISO 7779 / IS09296;

• drukowanie/kopiowanie <56 dB(A);
•

czuwanie <30 dB(A);

f) Obslugiwane nosniki: pa.pier 60- 220 g/m^, koperty;
g) Pojemnosc kaset na papier: min. 2000 arkuszy przy 80 g/m^, min.
3 kasety;
h) Obslugiwane formaty papieru (kaseta): A4,B5, A5;

i) Obslugiwana gramatura papieru (kaseta): min. 60-120 g/m^;
j) Pojemnosc podajnika r^cznego: min. 100 arkuszy przy 80 g/m^;
k) Obslugiwane formaty papieru (podajnik r^czny): A4,B5, A5, A6;
1) Obshigiwana gramatura papieru (podajnik r^czny): min. 60-200 g/m^;

mjPojerrinosc tacy wyjsciowej: min. 250 arkuszy przy 80 g/m^, wydrukiem
do dolu;

n) Pojenmosc automatycznego dwustronnego podajnika dokumentow: min.
50 arkuszy przy 80 g/m^
o) Pami^c RAM: min. 1 GB;

p) Panel operatora wyposazony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz
komunikaty na ekranie w j^zyku polskim);
q) Przejscie w tryb oszcz^dzania energii po zdefiniowanym przez
administratora systemu czasie bezczymiosci;
r) Zarzqdzanie niaszynq przez interfejs Web z wykorzystaniem polqczenia
szyfrowanegg SSL;
s) Protokdlzarzqdzaniaurzqdzeniem: SNMPv2,SNMPv3;
t) Wymagana mozliwosc wylqczenia iimych interfejsow (poza sieciowym),

w szczegolnosci USB (uniemozliwienie bezjposredniego podlqczenia do
komputera);

u) Wyniagana mozliwosc zdefiniowania zakresow adres6w IP, z ktorych
, mozliwe jest zarzqdzanie urzqdzeniein i drukowanie;
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v) Urzq^dzenia maj^ bye wolnostoj^ce, na koikach, umozliwiaj^ce swobodne
przemieszczenie urz^dzenia (koika z blokad^). Pulpit na wysokosci 105
cm (+/-10 cm).
3.3.2

Terminal do komunikacjizposiadanym przezZamawiajqcegosystemem
Printoscope.

a) Rodzaj terminala; wbudowany (zintegrowany. x oprogramowaniem
urz4dzenia);
b) Typ terminalar umozliwiaj^cy komunikacj? z posiadanym przez

Zamawiaj^cegb systemem PrintbsCope;
c) Czytnik

kart

zblizeniowych: . przystosowany

do

wspolpracy

z posiadanymi przez Zamawiaj^cego kartami Mifare(Mifare Clasic 4K),
zlokalizowany wewn^trz obudowy urzqdzenia, nliejsce przylozenia karty
do ufz^dzenia oznaczone odpowiedni^ naklejk^;
d) Urz^dzenie ma zapewnic pewny odczyt karty przy pdleglosci,2 cm od
obudowy urzqdzenia lub mniejszej;
e) Odczyt karty sygnalizowany dzwipkiem;
f) Funkcje terminala:

• identyfikacja u^kovvnika;
•

odblokowanie maszyny;

• prograniowanie kart zblizeniowych (wczytj^anie numeru karty do

systemu Printoscope realizowane przez uzytkownika* p6 dokonaniu
autoiyzacji dostarczonym PIN-kodem);
• zwolnienie wydrukownazqdanie (wszystkich wyslanych prac);
• obshiga fimkcji „wydruku pod^zajqcegp". Uzytkownicy musz^ miec
mozliwosc odbierania wydruku na dowolnym
urzqdzeniu

wielofunkcyjnym, ktore wchodzi w sklad wczesniej zdefiniowanej
grupy, do ktorej wydruk zostal wczesniej wyslany;
• zliczanie kopii na uzytkownika;
• zliczanie skanow na uzytkownika;

g) odczyt karty ma powodowac odblokowanie maszyny(w tym wyjscie ze
stanu uspienia) i uruchomienie wewnptrznej aplikacji pozwalaj^cej na
korzystanie z funkcji kopiowania, skanowania lub wydruku wlasnych
dokumentpw czekaj^cych w kolejce;

h) wszelkie. koszty zwi^zane z zakupem wymaganych licencji terminala
i pracami zwiqzanymi z integracj^ dostarczonych urz^dzeh z systemem
Zamawiaj^cego obci^zaj^ Wykonawcp.
3.3.3

Drukowanie.

a) Prpdkosc drukpwania ci^glego: min. 30 stron A4/min.;
b) Rozdzielczosc: niin. 600x600dpi;

c) Czas uzyskania pierwszego wydruku(ze stanu uspienia): max.9 s;

Zamowienie nr 4/pn/2019

formularz opis przedmiotu zamowienia

d) MozUwosc druku dwustronnego: modul automatycznego druku
dwustroimego(duplex) min. dla formatow A4-A5,gramatura papieru 60120 g/m^;

e) Funkcjonalnosc
umozliwiaj^ca
drukowania
dokumentdw
z wykorzystaniem papieru o roznych parametrach w jednym ci^gu
drukowania np.:

-druk jednostroiiny wielokartkowy- pierwsza strona drakewana na
. papierze firmowyrn pozostale strony na papierze zwyklym,
-druk dwustronny wielokartkowy- pierwsze dwie strony drakowaiie na
papierze firmowyrn pozostale strony na papierze zwyklym;
f) J?zyk drakarki: min. PCL6,Postscripts;
g) Interfejs: Ethernet 100 Base-TX /1000 Base-T;

h) Wspierane protokoly sieciowe: IPv4.
3.3.4

Kopiowanie.

a) Maksymalny rozmiar oryginalu: A4;

b) Pr^dkosc kopiowania ci^glego: min. 30 stron A4/min.;
c) Rozdzielczosc: min.600x600dpi;

d) Czas uzyskania pierwszej kopii(ze stanu uspienia): max.9 s;
e) Mozliwosc kopiowania dwustronnego: automatyczne (automatyczny
odwracaj^cy podajnik. oryginalow lub skanpwanie dwustfonne
jednoprzebiegowe);
f) Tryb ekspozycji: automatyczny, rpczny (min. 5 stOpni);
g) Zakres powipkszen; 25% - 400%;
b) Predefiniowane powipkszenia/pomniejszenia: A4/A5, A5/A4;
i) Maksymalnajednorazowa liczba kopii: min. 999;
j) Tryb kopiowania: auto, tekst, foto;
3.3.5

Skanowanie.

a) Rodzaj skanera: skaner kolorowy;

b)- Maksymalny rozmiar oryginalu:

A4;

c) Prpdkosc skanowania ci^glego: min. 30 stron A4/min w trybie kolor,
SOOdpi;
d) Rozdzielczosc maksymalna: min. 600x600dpi pelny kolor;
e) Mozliwosc skanowania dwustronnego: automatyczne (automatyczny
odwrac.aj^cy podajnik oryginalow lub skanowanie dwustronne
jednoprzebiegowe);

f) Funkcje skanowania(minimalnie):
•

skanowanie do e-mail,

•

skanowanie do FTP,

•

skanowanie do SMB,
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• format pliku wynikowego: PDF (jedno i wielostronicowy), JPG;
3.4 Najmowane urz^dzenia musz^ bye - w zakresie oferowanych fimkcjonalnosci wspierane przez jeden wspolny sterownik zgodny ze specyfikacj^ zawart^ w opisie
przedmiotu zamowienia, umozliwiaj^cy formatowanie i wysylanie wydruku bez
znajomosci urz^dzenia docelowego (z punktu widzenia uzytkownika widoczna jest tylko
kolejka wydrukow na serwerze, wybor drukarki jest realizewany dopiero poprzez
zidentyfikowanie si? przy niej kart^ lub PIN-kodem). Sterownik musi bye w j?zyku
polskim,jedna i ta sama wersja musi obshigiwac wykorzystywane przez Zamawiaj^eego
systemy operaeyjne firmy Mierosoft (Windows Server 2008R2/2012/2016 32/64 bit oraz

Windows 7/10 32/64 bit). Wymagane jest, aby sterownik w pelni wspdlpraeowal
zposiadanymi przez Zamawiajqeego systemami operaeyjnymi z rodziny Mierosoft
Windows(j.w.) w sposob zgodny z warunkami okreslonymi przez ieh produeenta.
3.5 Wykonawea oswiadeza, ze zostal poinformowany o wykorzystywanym obeenie przez
Zamawiaj^eego oprogramowaniu do zarz^dzania wydrukami i kopiami Printoseope
(Printoseope Terminal v.3.7.13, Printoseope WEB v.2.5.1) i oswiadeza,ze program ten jest
mu znany i w pelni wspolpraeuje z urz^dzeniami obj?tymi przedmiotem zamdwienia.
Wszelkie koszty zwi^zane z praeami zwi^zanymi z integraej^ dostarezonyeh urz^dzen
z systemem Printoseope Zamawiaj^eego oraz z zakupem wymaganyeh lieeneji terminala
obei^zaj^ Wykonawe?.
4 Opieka serwisowo-materialowa najmowanych urz^dzen.
4.1

Zamawiajqey wymaga obj?eia urz^dzen w okresie trwania najmu opiekq serwisowomaterialow^. Rozpoez?eie opieki serwisowo-materialowej w danej lokalizaeji rozpoezyna
si? od dnia podpisania ostatniego protokolu uruehomienia.

4.2 Obsluga serwisowo-materialowa obejmuje eo najmniej: ezynnosei niezb?dne do
prawidlowego i ei^glego ftmkejonowania urz^dzen, przegl^dy, regulaeje, naprawy,
wymian? uszkodzonyeh ez?sei i podzespoldw,
4.3 Wykonawea zapewni dostaw? materialdw eksploataeyjnyeh, w tym tonerdw w terminie
okreslonym we wzorze umowy oraz w sposdb, ktdry zapewni ei^glosc praey urzqdzenia.

4.4 Odbidr przez Wykonawe? zuzytyeh pojemnikdw po materialaeh eksploataeyjnyeh
i zuzytyeh ez?sei zamiennyeh bezposrednio po zainstalowaniu nowyeh oraz dokonywanie
ieh utylizaeji nast^pi zgodnie z obowi^zuj^eymi przepisami.

4.5

Opieka serwisowo-materialowa urz^dzeh wykonywana b?dzie w godzinaeh praey

Zamawiaj^eego.
5 Instalacja i uruchomienie urz^dzen.

5.1

Uruehomienie urzqdzeh w lokalizaejaeh wskazanyeh przez Zamawiaj^eegp obejmuje:
a) podlqezenie urz^dzeh do sieei elektryeznej i logieznej;
b) instalaej? wszystkieh materialdw eksploataeyjnyeh(z wyj^tkiem papieru)
niezb?dnyeh do prawidlowej praey urz^dzen,
e) zaprogramowanie
speeyfikaej^.

poszezegdlnyeh

ftmkeji

urzqdzeh

zgodnie

ze
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d) konfiguracj? urz^dzen przeznaczonych dla duzych grup pracowniczych
z oprogramowaniem zarz^dzaj^co-monitomj^cym
(konfiguracja terminala),

PRINTOSGOPE

e) przeszkolenie wskazanych przez Zama^ajqcego osob, w szczegolnosci
wzakresie obshigi urz^dzen, ktpr^ zgodnie z instrukcj^ obslugi
Zamawiaj^cy moze wykonywac samodzielnie, w tym usuwanie zacipc
papieru, uzupelnianie kaset na papier itp.
przekazanie Zamawiaj^cemu. w formie papierowej i elektronicznej

dokumentacji, sporz^dzonej w jpzyku polskim,zawieraj^cej:
•

wykaz urz^dzen na dzien zakonczenia uruchomienia z podaniem
lokalizaeji, numerow seryjnych urz^dzen i stanow pocz^tkowych
. licznikow;

•

instrukcje obsiugi urz^dzen.

Za Stan techniczny urz^dzen oddanych w najem odpowiada Wykonawca. To na nim spoczywa
obowi^zek pqdejmowania wszelkich czynnosci niezbpdnych do zapewnienia prawidlowego
funkcjonowania urz^dzen przez caiy okres obowi^zywania umowy.

Wykaz lokalizaeji Zamawiajqcego, w ktorych urz^dzenia bpd^ uzytkowane.

1. Wielofunkcyjne urz^dzenia przeznaczone dla rnalych grup pracowniczych w ilosci 20 szt.
SOU w Cies2ynie, ul. Bobrecka 27

1 szt.

SOU w D^browie Gomiczej, ul. Wyszynskiego 1

1 szt.

SOU w Myszkqwie,,uk Kosciuszki 26

1 szt.

SOU w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A

1 szt.

SOU w Tychachj ul Grota-Roweckiego 42

1- szt.

SOU w Zawierciu, ul. Towarowa 22

1 szt.

SOU w Zywcu, ul. Dworeowa 23

1 szt.

SOU w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7

1 szt.

Delegatura SOW NFZ w Bielsku-Bialej, ul. Karpacka 24

3 szt.

Delegatura SOW NFZ w Cz^stochowie, ul. Czartoryskiego 28

2 szt.

Delegatura SOW NFZ w Rybniku, ul. 3 Maja 29

3 szt.

Delegatura SOW NFZ Piekary Slqskie, ul. Kosciuszki 22

1 szt.

SOW NFZ w Katowicach, ul Kossutha 13

3 szt.

10
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2. Kolorowe urz^dzenie wielofimkcyjne dla malych grup pracowniczych fomiatu A4(1 szt.)

SOW NFZ w Katowicach, ul Kossutha 13

1 szt.

3. Wielofunkcyjne urzqdzenia przeznaczone dla duzych grup pracowniczych w ilosci 7 szt.
SOW NFZ w Katowicach, ul Kossutha 13

7 szt.

Imi§ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpisy

H

11

J

A

Nrzamowienia:4/pn/2019

formularz opis rownowaznosci

OPIS ROWNOWAZNOSCI

dopus^^ ^(aofemwanie pr^edmiotu ^mowienia f(godnego ^ normcy standardem dlho cerpifikatem
rownowa^jm do nomj, standardu • alho certyjikatu mkat^anego w formulary opis prs^dmiotu s^amowienia,
w nastpujcigch pr^padkach:

Pozipin hatasu wg. ISO 7779 / IS09296: drukowanie/kopiowanie <56 dB{A), czuwanie ^30 dB(A) - -

pkt 3.1.1 lit. e pkt 3.2.1 lit. e, pkt. 3.3.1 iit e formuiarza opis przedmiotu zamowjenia.
W prs^padkM s^aojerowania najmu un^ds^en o gtosnosci mier^nej s(godnie ^ normci albo normami rownowaiqijmi
do wskas^nych ponyi^, Wjkonawca ohowi^^anjjestpodac wfomulars^u opis rownowa^osci
nanny r6wnowai(nej
albo nonn rownowajnych do mkat^nejlub wska^nych pn^^ Zamawiajqcego.

Nieuypelnienie bcid^ nies^lqcs^enk niniejss^ego formulary do oferty oynatya, ■ i^ Wykonawca ofemje pryedmiot
s^dmowienia s^odhy ^ opisem s^aivartym wformulan^ opisprs^edmiotu s^amowienia.
Je^eli Wykonawca wypetni ipodpis^e tylkofonnular^^ opispn^dmiotu s^mowienia, b^dtje to stanowUo oswiadc^enie woli
Wykonawyjednoi^ac^ne ^ ^miarem ;^oferowania pn^edmiotu s^amowienia s^odnego ^ opisem ^wartym wfonnulan^u
' opispryedmiotu ^amowienia (tj. be;(_ shortystania ^ moijiwosci tyioferowaniaprtydmiotu tyimowienia rownowaiyiego).
Oswiadczamy,iz ofemjemy urz^dzenie/urz^dzenia

(nalezy wpisac, ktorego z urz^dzen dotyczy norma townowazna - pkt. 3.1.1, 3.2.1 lub 3.3.1
formuiarza opis przedmiotu zamowienia)

spelniaj^ce wymaganie dot. poziomu haiasu wg normy rownowaznej do normy ISO 7779 / IS09296:
drukowanie/kopiowanie <56 dB(A), czuwanie <30 dB(A) o nazwie
(nalezy podac nazw^ normy rownowaznej)

Ponizej przedstawiamy opis dowodz%cy rownowaznosci zastosowanej normy rownowaznej,
sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 5 SIWZ:

Imi^ i nazrwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Nr zamowienia: 4/pn/2019

formularz kalkulacja cenowa

Formularz kalkulacja cenowa
1. Oplata z tytulu najmu urz^dzen:
Lp.

A

.

Urz^dzenie

B

C

D

Genazanajem

iio^a

Wartpsdnetto
w zl/24 m-cy
(iloczyn B x C x
24)

urzqdzen

' w okresie 1

miesiqca netto w zl
za 1

E

Warto^623% .

podatku VAT'w zl
(obliczona od
warto^ci D)

F

WartoSd brutto

w zl/ 24 m-cy
(suma D + E)

urzadzenie
1

Mate

20

urz^dzenia
wielofunkcyjne

2:

Male kolorowe

1

urz^dzenie
wielofunkcyjne
3

Duze

7

urzqdzenia
wielofunkcyjne

a.

RAZEM:

2. Qplata za wykonane kopie dla urz^dzen czarno-bialych
Lp.

A

B

c

D

E

Utzgdzenie

Cena hetto

Zamawiana ilo^d

Wartosc netto

Wartoic 23%

wzl

pakietdw po 100
kopii

w zl/24 m-cy
(iloczyn B x C)

podatku VAT'w zl
(obliczona od
warto^ci D)-

za 100

kopii

1

Male

F
Wartq^d brutto
w zl/24 m-cy
(suma D + E)

7 200

urz^dzenia
wielofunkcyjne
.2

18 816

: Duze

urz^dzenia
wielofunkcyjne
RAZEM:

3. Oplata za wykonane kopie dla urzqdzenia kolorowego
Lp.

" A
Urz^dzenie

B

c

D

E

F

G

H

Cena netto

Zamawiana

Cena netto

Zamawiana

Wartosd netto

Wartosd 23%

Wartosd brutto

ilosd

wzl

za lOO

ilosd pakietdw
po 100 kopii

wzl/24 m-cy(suma F + G)

kopii kolor

kolor

w zl/24 m-cy
(suma iloczyndw
(B X C)+
(DxE)

podatku VAT

pakietdw
po 100
kopii cz-b

wzl.
za 100

kopii cz-b

1

Male kolorowe

96

168

urz^dzenie
wielofunkcyjne
RAZEM:

w zl

(obliczona od
warto^ci F)

Dla obliczenia ceny oferty brutto nalezy przyj^c sum^ wartosci brutto z pozycji Razem:

- kolumna F z pkt. 1 (opiata z tytulu najmu urz^dzen),
- kolumna F pkt. 2(opiata za wykonane kopie dla urzqdzen czamo-bialych)
- oraz kolurima H z pkt. 3 (opiata za wykonane kopie dlaurz^dzenia kolorowego).

Cena brutto,oferty wynosi:

Imi§ i nazwisko upelnomocnionego przedstawieiela Wykonawcy:

Data.

podpis
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WYKAZ DOSTAW
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

(Najem urz^dzen wielofunkcyjnych)

Lp.

Przedmiot

Wartosc

Data wykonania

(brutto w zlotych)

Podmiot,

na rzecz ktorego
zamowienie zostaio

wykonane lub jest
wykonywane
- nalezy podacflrm^ lub
nazwq

1

2

3

UWAGA! Wvoetniaiac formularz Wvkonawca

winien

uwzalednic

wvmoai okreslone

szczeaofowd - w bkt Voktl oaki2SiWZ.

Wrazzniniejszym formularzem Wykonawca sktada dowody, o ktorych mowa w pkt VIpkt

siitbsiwz:
Formularz wraz z dowodami skfadany jest na wezwanie Zamawiajqcego w terminie
/ na zasadach opisanych w SIWZ.

IiriiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

pod pis

Nr zamo-wienia: 4/pn/2019

wzor umowy

Umowa Nt

zawarta w dniu
w Katowicach pomi^dzy:
Narodpwym Fiinduszem Zdrowia — Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim,
reprezentowanym przeZ:

— Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Eunduszu Zdrowia z siedzib^ w
Katowicach przy ul. Kossutha 13,
w imieniu ktorego dziala:
na podstawie peinpmocnictwa nr
(kopia w zal^czeniu),zwanym dale]„Zamawiajqcym"

z dnia

a

z siedzib^ w
;
dzialaj^cyrn na podstawie wpisu do
prowadzonego przez
,pod numerem
;
NIP;
,, REGON;
,kapital zakladowy:
!
zl (jezeli dotyczy),
reprezentowanym przez:

....'

,

,zwanym dale]„Wykonawc^",

o nastepuj^cej tresci:

§1
Ptzedmiot umowy

1. Przedmiotem. umowy jest najem, w. tym opieka serwisowo-materialowa 28 szt urz^dzen
wielofunkcyjnych, niezb^dnych

m.in. do realizacji procesow drukowaiiia, kopiowania

i skanowania:

1) 21 malych tirz^dzen wielofuiikcyjnych,. w tym 20 laserowych, monochromatycznych urz^dzen

wielofunkcyjnych dla maiych grup ptacowiiiczych - producent

, model

oraz jednego laserowego kolorowego urz^dzenia wielofunkcyjnego dla malej
grupy pracowniczej - producent
,model
;
2) 7 laserowych, monochromatycznych urz^dzeii wielofunkcyjnych dla duzych grup pracowniczych z
terminalem umozh-wiaj^cym podl^czenie i wspolpracg z posiadanym i uzytkowanym przez
Zamawiaj^cego systemem centralnego wydruku PRINTOSCOPE producent
,
model

[informage dotyc^ce prodmenta ora^ modelu t^stanci uf(upetnione stosqwnie do informagi t(aivar^ch w opisachspecpfikagach technic^jch pr^dio^nych pr^\ Wjkonawc{j

„ ■T

Parametry techniczne urz^dzeh zostaly okreslone w zal^czniku nr 1 — opis przedmiotu umowy.

2. Za Stan techniczny urz^dzeh oddanych w najem odpowiada Wykonawca. To na nim spoczywa

obowi^zek podejmowania. wszelkich czynnosci niezb^dnych do zapewnienia prawidlowego
funkcjonowania urz^dzeh przez caly okres obowiqzywania niniejszej umowy.
3. Maksymalna ilosc kopii dowolnego formam, jaka tnoze zostac wykonana na urz^dzeniach
w okresie realizacji umowy wynosi:
a) w przypadku 20 wielofunkcyjnych urzq^dzen dla maiych grup pracowniczych — l^czna
Hose kopii wyniesie nie wigcej niz 720 000(7 200 pakietow po 100 stron w kazdym).

Nr zamowiehia: 4/pn/2019

wzor umowy

b) ^ przypadku 7 -wielofunkcyjnych urz^dzen dla duzych gmp pracowniczych - l^cznia ilosc

kopii wyniesie nie wi^cej niz 1 881 600 (18 816 pakietow po 100 stron
wkazdym).

c) w przypadku jednego kolorowego urz^dzenia wielofunkcyjnego — i^cznia ilosc kopii:
- czarno-bialych wyniesie nie wi^cej niz 9 600 (96 pakiety po 100 sttoii w kazdym),

- kolotowych wyniesie nie wi?cej niz 16 800 (168 pakiety po 100 stron w kazdym).
3a. W oktesie realizacji umowy, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do zwi^kszenia ilosci kopii

do wykonania na dowolnych z najmowanych urz^dzen. Wykorzystanie dodatkowej ilosci kopii
b^dzie fakultatywne i b^dzie zalezaio od biez^cych potrzeb Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy
poinformuje Wykonawc^ o zamiarze zwigkszenia ilosc kopii na jeden z adresow e-rnail
wskazanych w § 9 ust.2. Zwi^kszenie ilosci kopii nast^i w drodze pisemnego aneksu do umowy.

Zwigkszenie moze nast^ic jednorazowo oraz o ilosci, ktore uwzglgdniaj^c ceny jednostkowe
wskazane w zal^czniku nr 2 do umowy spowoduj^ wzrost wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4
ust. 1, o kwot? nie wyzsz^ niz 5 600 zl netto, 6 888,00 zi brutto.

4.- Przy wydrukach przyjmuje si?, ze strona w formacie mniejszym lub rownym A4 Hczona jest jako
jedna strona. Wydruk kartki w trybie druku dwustronnego "b?dzie liczony jako dwie strony
uzytegp formatu. Po osiqgni?ciu 95% wykonania ilosci kopii wskazanych w ust. 3, lit. a, b i c,
Zamawiaj^cy poinformuje Wykonawc? na adres e-mail wskazany w § 9 ust.2 o zakohczeniu
realizacji umowy w okreslonypi zakfesie. Otrzymanie przez Wykonawc? ww. informacji
spowoduje z zastrzezeniem ust.3a, iz umowa wygasa — stosownie do zakresu informacji —
odpowiednio w zakresie wskazanym w ust. 3 pod lit. a, b lub Kt. c.
5. Urz^dzenia zostan^ zainstalowane w obiektach Sl^skiego Oddzialu Wojewddzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Katowicach, w lokalizacjach wskazanych w zal^czniku nr 1 do niniejszej
umowy.

6. Strony umowy przewiduj^ mozliwosc zmiany lokalizacji danegp urz^dzenia z waznej przyczyny.
Zmiana lokalizacji oraz uruchomienie urz^dzenia w nowej lokalizacji nast^pi niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ci^u 7 dni od zgloszenia takiej potrzeby przez jedn^ z osob, o ktdrych
mowa w § 9 ust.l. Zmiana lokalizacji kazdorazowo zostanie przeprowadzona przez Wykonawc?

bez dodatkowych oplat tj.,w ramach wynagrodzenia brutto niniejszej umowy. Szacowana ilosc
urz^dzeh, ktdre zrrdeni^ lokalizaej? w trakcie realizacji umowy: 6 w ramach tego samego miasta

oraz 2 w przypadku koniecznosci uruchomienia urz^dzenia w innym miescie. Podana dose jest
ilosciq^ szacunkow% Faktyczna ilosc urz^dzeh, ktore b?d^ wymagaly zmiany lokalizacji moze bye

inna — w takim przypadku Wykonawca nie b?dzie zglaszal w stosunku do Zamawiaj^cego
zadnych roszczeh.- Maksymalna dose urz^dzen, ktore zmieni^lokalizacj? nie przekroczy jednak 15.
' Ograniczenie to nie dotyczy zmiany"lokalizacji na inne pomieszczenie w ramach jednego obiektu.
Kazda zmiana lokalizacji zostanie potwierdzona stosownym protokolem odbioru, ktory zostanie
podpisany przez osoby wskazane w.§-9 ust. 1 oraz ust. 2.
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7. . Zamawiaj^cy

posiada

wzor umowy

oprogramowanie

Printoscope (Printoscope

Termiiial

v.3.7.13,

PrintoscopeWEB v.2.5.1), ktore b?dzie zatz^dzalo drukiem na 7 najmowanych urz^dzeniach

dla duzych grup pracowniczych. Wykonawca oswiadcza, ze zostaJ: poinformowany
o wykotzystywanym obecnie . przez Zamawiaj^cego w/w oprogramowaniu zarzftdzaj^cym
wydrukami i kopiami - PRINTOSCOPE i oswiadcza, ze program ten jest mu znany i w pelni
wspoipracuje z urz^dzeniami najmowanymi na podstawie niniejszej umowy. Wszelkie koszty
zwi^zane z zakupem wymaganych licencji terminala i pracami zwi^zanymi z integracj^
dostarczonych urz^dzen z systemem Printoscope oraz z zakupem wymagan)^ch Ucencji
Zamawiaj^cego obci^zaj^ Wykonawc?. W przypadku, gdyby konieczne byio udzielenie

Zamawiajftcemu praw autorskich rnaj.^tkowych, zostaj^ one udzielone na okres realizacji niniejszej
umowy, bez naruszenia praw podmiotow lub osob trzecich.
8. Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozHwosc dostarczenia przez Wykonawc?,
na jego pisemny wniosek, irinego modelu sprz^tu tego samego producenta niz mcidel wskazany

w umowie,pod warunkiem i^cznego spelnienia ponizszych przeslanek;

^

-inny model sprz^tu tego samego producenta b^dzie spelnial wymogi opisane w zamowieniu

nr 4/pn/2019, tj. nie b^dzie gorszy od modelu wskazanego w umowie;
- wynagrodzenie wykonawcy, w tym ceny za najem oraz ceny za kopie nie ulegn4 zmiatue; -Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie potwierdzaj^ce, iz model sprz^m
wskazany w umowie nie jest mozliwy do dostarczenia przez Wykonawc?.

9. Wykonawca powierza cz^sc zamowienia wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 4/pn/2019, tj
/ nie powierza wykonania zamowienia podwykonawcom [f^pis
^stanie uwt^lidniony w umowie stosownie do infomacji r^wartejw ofercie]
§2

Tetminy i miejsce realizacji umowy
1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi najmowane urz^dzenia w ci^gu 30 dni od .daty
zawarcia umowy. Uruchomienie. kazdego z urz^dzen zost^e potwierdzone protokolem
uruchomienia.

2. Najem urz^dzen, w tym opieka serwisowo-materialowa b?d^.realizowane w ci^gu 24 miesi^cy
licz^c od dnia podpisania ostatniego protokolu umchomienia.
3. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci niezb^dne do udostgpnienia Zamawiaj^cemu
prawidlowo funkcjonuj^cych urz^dzen, w szczegolnosci:
a) dostarczenie, rozladunek, montaz,instalacj? i uruchomienie urz^dzeh;
b) dostaw;? sterownika zgodnego z wykorzystywanymi w ramach posiadanego przez
Zamawiaj^cego oprogramowania (w tym systemu PRINTOSCOPE) j^zykami PCL6 lub
Postscript3, umozUwiaj^cego formatowanie i wysyianie wydruku bez znajomosci urz^dzenia
docelowego. Sterownik musi byc.w j^zyku polskim, jedna.i ta sama wersja musi obsiugiwac
Wykorzystywane przez Zamawiaj^cego systemy operacyjne firmy Microsoft. Instalacja
sterownika na stacjach roboczych jest obowi^zkiem Zamawiaj^cego.
4. Uruchomienie urz^dzeh obejmuje:
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wzor umpwy

1) podl^-czenie urz^dzen do sieci elektrycznej i logicznej;
- .,

2) .instalacj? wszystkich materialow eksploatacyjnych (z wyjatkiem papiem)
niezb^dnych do prawidlowej pracy urzadzen,
3) zaprogramowanie poszczegolnych funkcji urzadzen zgodnie ze specyfikacj%
4) konfigufacj? urzadzen przeznaczonych dla duzych grup pracowniczych
z oprogramowaniem ZMzadzajaco'Tmonitomjacym PEJNTOSCOPE (konfiguracja
tecminala Printoscope),
, ■ ■
;'

5) przeszkolenie wskazanych przez,Zamawiajacego psob, w szczegolnosci w zakresie
'obslugi'urzadzen, ktora' zgodnie z instrukcja "obslugi. danego urzadZenia
Zamawiajacy moze wykbnywac sarnodzielnie, w tym usuwanie zaci^c papiem,

uzupeinianie kaset iia papier itp.
6) przekazanie Zamawiajacemu w formie papierowej i elektronicznej dqkumentacji

sporzadzonej w jgZyku polskim, zawierajacej:.
- wykaz urzadZen na dzien zakonczenia umchomienia z podaniem lokaiizacji,
numerow seryjnych urzadzen i stan6w.poczatkd\^ch licznikow;
_"
instmkcje obsiugi urzadzen^

4a. Po zakonczeniu dostawy i umehonneniu rirzadzen, Wykoriawca zglosi urzadzenia;do testowania.

- Gelem testu jest; ocena funkcjpnpwania dostarczonych urzadzen zarowno pod wzgl^dem
funkcjonalnoaci

jak

i

wspoipracy

z

posiadanym

przez. Zamawiajacegp

systemerri

PRINTOSCOPE, Zamawiajacy b^dzie mial 7 dni na przeprowadzanie testow. W przypadku
stwierdzeriia niezgodnosci z urnowa, w szczegolnosci z zalacznikiem lir 1 do umowy Wykpnawca
b^dzie niial 14..dni na jej usuni^cie, Hczac od dnia zgloszenia na adres e-mail:

....

- Pozytywna ocena funkcjonowania kazdego z urzadzen. zostanie potwierdzona prptdkolem
umchomienia danego urzadzenia.

5. Oplata za najem urzadzen oraz oplata za yykonane kopie bgda nahczane od monaentu ppdpisania
. ostatniego prPtokolu uruchomienia.

6. . Niebezpieczehstwo przypadkowej utraty; lub uszkodzenia danego urzadzenia przechodzi
.• " • ha Zamawiajabegp w mornencie podpisania danego protokolu umchomienia.
7. Dokumeritem

potwierdZajacym

praiwidlowosc -reahzacji- umowy

w

danym

miesiacu

kalendarzo-wym b^dzie protokol miesigczny. Musi on zawierac wykaz najmowanych urzadzen

wraz z wartoscianai licznikow na poczatku i kohcu okresu rozliczeniowego oraz ich rpznic?.
8. Obowiazek sporzadzania protokplow spoczywa na Wykonawcy.
9. Zamawiajacy zapewhi swobodnie dostgpne naiejsce . ustawienia urzadzen z pojedynczym
przylaczem energetycznyria (230 V, 50 Hz) i pojedynczym przylaczem.sieci Ethernet, a takze
przydzieU po jednym statym adresie IP na urzadzenie.

.

';

10. WsZelkie nieprawidlowosci w dzialaniu ktpregpkolwiek z urzadzen ;b?da zglaszane przez
Zamawiajacego mailowo na adres e-mad Wykonawcy:

...

(przez przekazanie zgloszenia halezy rozumiec jegp wpl)Av ha'^ konto poczty elektronicznej

, Wykonawcy): Wykonawca .zpbowiazuje si? reagowac na zgloszenie (prz'ystapic do usuni?cia
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wzot umowy

niepra-wddlowosd) w ci^gu 4 godzin roboczych licz^c od ch-wili przekazania: przez
Zamawiajq^cego zgloszenia za posrednictwem poczty e-mail.
11. Wykonawca zobowi^zuje si? usun^c nieprawidlowosc w dziaianiu mrz^dzenia w ci^u 8 godzin
roboczych licz^c od chwili przysdpienia. Pod poj?ciem usuni?cie nieprawidlowosci rpzumie si?
dokonanie czynnosci przywracaj^cych sprawnosc operacyjnq, dahego urz^dzenia (w szczegokiosci:
, naprawa, dostarczenie i wymiana cz?sci zamiennych lub eksploatacyjnych, w tym tonerow).
12. W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywai, iz czas usuni?cia nieprawidlowosci w dziaianiu
danego urz^dzenia przekroczy 8 godzin roboczych licz^c pd chwili przyst^pienia, obowiqzany
jest niezwlocznie poinformowac o niniejszym Zamawiaj^cego (pisemnie lub za podednictwem
poczty elektronicznej iia adres e-mail:

)z podaniem przyczyny wydluzenia

terminu oraz okredeniem faktycznego terminu zakonczenia czynnosci przywracaj^cych danemu
urz^dzeniu sprawnosc dperacyjn^.

13.-W razie zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w. ust. l2, Wykonawca obowiqzany jest
dostarczyc na swoj koszt, do czasu usuni?cia nieprawidlowosci, urz^dzenie zast?pcze
o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w stosunku do urz^dzenia naprawianego.
Urz^dzenie zast?pcze musi bye kompatybdne z systemem zarz^dzania wydrukami i uzytkowanym
sterownikiem. Urz^dzenie zast?pcze zostanie zainstalowane przez Wykonawc? i skonSgurowane
identycznie jak urz^dzenie,- ktore uleglo award, w takim terrninie, by l^czny przestoj urz^dzenia
nie przekroczyl 16 godziti roboczych licz^c od dnia przeslania Zamawiaj^cemu informacji
• w trybie §2 ust.l2 o wydluzerdu czasu usuni?cia rdeprawidlowosci.

14. W pfzypadku wyst^ienia nieprawidlowosci w pracy systemu zarz^dzania wydrukami
spowodowanych sterPwnikami dostarczonymi przez Wykonawc?, jest on zobowi^zany
do usuni?cia nieprawidlowosci w pracy sterownikow w terrninie do .7 dni od otrzymania
od Zamawiaj^cego stosownej informacji za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mad
wskazany w ust.lO.

15. Pod poj?ciem „godziny robocze" Strony rozumiej^ czas pomi?dzy godz. 8.00 a godz. 16.00 (czas
pracy Zamawiaj^cego) w dniach od poniedzialku do pi^tku, za w3rj%tkiem dni ustawowo wokiych
od pracy.

16. Miejscem. realizacji umowy przez Wykonawc? s^ wszystkie ndejsca, w ktorych znajduj^ si?

urz^dzenia opisane w zal^czniku nr l do niniejszej umowy.

§3

Obowi^zki Wykonawcy i Zamawiajt^cego
1.

Do obowi^zkow Zamawiaj^cego nalezy:

1) przekazywanie odczytow Ucznikow dosci kopd/wydrukow w ostatiiim dniu roboczym
danego miesi^ca kalendarzPwegp wedlug stanu na ten dzien;
2) eksploatowanie urz^dzen zgodnie z instrukcj^ obslugi urz^dzenia i zaleceniami
Wykonawcy;
5
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3) korzystanie

wzorumowy
wyi^cznie z matemlow eksploataq^nych (za

wyj^tkiem

papiem)

dostatczonych przez Wykonawc?;

4) udost^pnianie iirz^dzen.do przegl^dow lub napraw w godzinach pracy Zamawiaj^cego;
5) zgiaszanie Wykonawcy wszelkich uszkodzen urz^dzen- oraz przekaz3rwame informacji
serwisowych pojawiaj^cych si? na panelach sterowania urz^dzen za posrednictwem faksu
lub poczty elektronicznej;
6) uzupelnianie w urz^dzeniach we wlasnym zakresie papieru niezb?dnego do wykonywania
kopii i wydrukow.
2. Do obowi^zkow Wykonawcy po uruchomieniu kazdego z urz^dzen nalezy:
1) realizacja umowywmiejscach wskazanych przez Zamaydaj^cego,
2) ubezpieczenie wszystJdch urz^dzen oddanych w najem od wszelkich ryzyk,
3) reaUzowanie umowy zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami ppoz., bhp,z zasadami wiedzy
technicznej, normami technicznymi gwarantuj^cymi wysok^ jakosc oraz poniesienie
pelnej bdpowiedzialnosci w przypadku nieprzestrzegania tych.przepisow;

4) biez^ce

dokonywanie

niezb?dnych

uzgodnien

technicznych

z

pracownikami

Zamawiaj^cego celem nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
5) biez^ce utrzymanie urzq,dzeh w nalezytym stanie technicznym, podejmowanie wszelkich
czynnosci niezb?dnych do prawidiowego i ci^lego funkcjonowania: przegl^dy,
czyszczenie z zewn^trz iwewn^trz, regulacje, naprawy, w lym wymiana uszkodzonych
cz?sci i podzespoiow oraz materialow eksploatacyjnych (w tym tonerow); czynnosci
winny bye wykonywane w godzinach pracy Zamawiaj^cego; przerwa wkorzystaniu
z danego urz^dzenia w przypadku przegl^dow, regulacji oraz wymiany materialow
eksploatacyjnych nie powinna bye dluzsza niz 2 godziny. Podejmowanie wszelkich
czynnosci musi bye'zgloszone osobom nadzoruj^cym umqw? z wyprzedzeniem co
najmniej dwoch dni roboczych;

6) informowanie Zamawiaj^cego o wszelkich uszkodzeniach, ktorych przyczyn^ mqze bye
zla jakosc papiem; usuwanie takich uszkodzen pozostaje po stronie Wykonawcy i nie
b?dzie podstaw^ do odr?bnych roszczen finansowych;

7) odbior przez Wykonawc? zuzjrtych pojemnikow po materialach eksploatacyjnych
i zuzytych cz?sci zamiennych bezposrednio po zainstalowaniu nowych oraz dokonywanie
ich utyhzacji,

8) deinstalacja oraz odbior urz^dzeh w ci^gu 20 dni ,od zakohczenia realizacji umowy
(podpisania protokolu kohcowego).
3. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstale w wyniku:
1) niewlasciwej i niezgodnej z instmkcj^ obslugi urz^dzenia eksploatacji, w tym zasilania .
niewlasciwym napi?ciem;

2) napraw, przerobek, instalacji i demontazu urz^dzeh oraz translokacji, urzqdzeh ■
wykonanych samodzielnie przefe Zamawiaj^cego lub osoby ttzecie;
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3) korzystania przez Zamawiaj^cego z materiaiow eksploatacyjnych niedostarczonych przez
Wykonawc^ (nie dotyczy papieru);

4. Zamawiaj^cemu przysiuguje prawo do weryfikacji jakosci kopii z wykorzystaniem karty testowej
urz^dzetlia i reklamacji ich jakosci. Reklamacja taka traktowana b?dzie jako nieprawidlowosc
w dziaianiu urz£|dzenia i zostanie usuni^ta na zasadach okreslonych w § 2 ust.l 1.

5.-. Zamawiaj^cy poniesie koszty naprawy b^dz wymiany podzespoiow uszkodzonych w wyniku
uzytkowania utz^dzen niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§4
Wynagtodzenie umowy

1.

Z tytuiii zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy wynagrodzenie
caiko^te w wysokosci

zi brutto (siownie:) w tym

;

zl

wartpsc netto oraz 23% podatek VAT, zgodnie z kalkulacj^ cenow^ zawart^ w zal^czniku nr 2
do umowy.

[je^li ohowici^k podatkoivy ^tytuiu podatku VAT

spoc^wal na Zamawiajcyym stosownie do infomag'i,

0 ktorej mowa w art. 91 ust.3a ustdwy Pram ^amdwien publiclych, t^lot^nejpr^;^ Wykonawcy, ma^i ^ ofertci
'wynagrodf^nie ^ tytuiu realivpgi umony bid;^e nynagpodt^eniem netto, co e^ostanie odpomednio uwe^kdnione
w breqnkniu niniejse^go paragrafu]
2. Wynagrodzenie caikowite brutto umowy okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezb^dne
do wykonania umowy, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca przeznaczenia, koszty
umchomienia urz^dzeh, ubezpieczenia przedmiotu umowy a takze koszty wykonywania
wszystkich czynnosci wymienionych w § 3 ust. 2.
3. Wykonawca oswiadcza, ze w .wysokosci wynagrodzenia brutto umowy okreslonego w ustl
uwZgl^dnil wymagania ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o niinimalnym
wynagrodzeniu za prac? oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

§5

Tetminy platnosci:
1.

Zaplata z tytulu realizacji niniejszej umowy nast^powac b?dzie miesi^cznie z doiu, w formie
polecenia przelewu, w terminie do 30 dni Hcz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajqcego

prawidiowo wystawionej faktury VAT na podstawie protokolu miesi^cznego podpisanego przez
jedn^ z osob wskazanych w § 9 ustl, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT. Okresem rozUczeniowym jest miesi^c kalendarzowy (pierwsza i ostatnia faktura mog^
dotyczyc niepeinych miesi^cy kalendarzowych).
2.

Zamawiaj^cy uiszczac b^dzie na rZecz Wykonawcy wynagrodzenie, na ktore skladac si? b?dzie:
1) miesi?czna oplata za najem urz^dzeh oraz

2) miesi?czna oplata za.^konan^ Hose kopii/wydrukow,zgodnie z zal^czntkiem nr 2 do umowy.
7
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Miesi^czna oplata, o ktorej mowa w pkt 2.zostanie obliczona na podstawie faktycznej ilosci kopii
dowolnego fotmatu wykonanych przez Zamawiaj^cego na utz^dzeniach w danym miesi^cu
kalendarzowym,z uwzgl^dnieniem ceny netto za 100 kopii okreslonej dla danego rodzaju urz^dzen.
Ilosc kopii b^dzie ustalana w oparciu o stan licznika danego.urz^dzenia. Zamawiaj^cy zobowi^zuje
si? do przekazywania Wykonawcy informacji o stanie licznikow za posrednictwem poczty
elektronicznej na adces e-mail Wykonawcy (§9 ust.2 umowy) w ostatnim dniu roboczym danego
miesi^ca kalendarzowego wedlug,stanu na ten dzien. Wykonawca ma prawo dokonania w kazdej
chwOi osobistego odczytu wskazan licznikow.

3.

.Podstaw^ wystawiania kazdej faktury VAT b^dzie podpisany przez Strony umowy- protokol
miesi^czny potwierdzaj^cy prawidlowq,reaHzacj^ umowy.

4.

Na fakturze VAT nalezy wpisac nast^puj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzjb^
w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^i platnikiem faktur
.VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzib^ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844
Katowice.

5.

Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc

wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy.
6.

Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie, w zapiacie wynagrodzenia,
Uczone od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym zaplata miaia bye dokonana, po otrzymaniu
pisemnego weZwania do zaplaty.

7.

Za dat? dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje sig dzien obci^zenia rachunku bankowego
Zamawiaj^cego.

8. -

Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej.umowy przez Wykonawcy na osob? tezeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

§5a

1.

Strony zobowiq^zuj^ si? dokonac zmiany wysokosci wynagrpdzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §4 ust. 1 umowy, w tym stosownych cen jednostkowych brutto, w zakresie ktorych zmiany.
mialy wpiyw na koszty realizacji umowy, w formie "pisemnego aneksu, w przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i uslug, na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2, jezeli ziniany te b?d^ mialy
wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykbnawc?.

Dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy b?dzie mozUwe nie wczesniej
niz po uplywie 12 miesi?cy licz^c od dnia rozpocz?cia realizacji umowy.
2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1, do cen jednostkowych netto, o ktorych mowa
w zal^czniku nr 2 do umowy,zostanie dohczony podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek
dokonanej zmiany.
Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia calkowitego brutto
umowy (§ 4 ust. 1), Zamawiaj^cy zastrzega sobie ■ prawo proporcjonalnego zmniejszenia ilosci

zamowionych kopH w przypadku nieposiadania stosownego zabezpieczenia w srodkach finansowych.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z koi sekwencjami w postaci zmiany ilosci zama^wanych kopii
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zostanie wptowadzbna do umowy w formic pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem
dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.
PowyzsZa zmiana oraz jej wpiyw na koszty realizacji zamowienia musz^ zostac wykazane przez
Wykonawc^.w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust 3.
3." W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wyst^pic do drugiej Strony
z. wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
wraz.z uzasadnieniem zawierajacym w szczegplnosci szczegoiowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jak^
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nast^ila b^dz
nastqpi zmiana uzasadniaj^ca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§6

Umowa o zachowaniu poufiiosci w NFZ i RODO

1. Osoby bior^ce udziai w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow^, a takze maj^ce bezposredni dost^p do obiektow uzytkowanych .przez.
Zamawiaj^cego w zwiqzku z realizacji niniejszej umowy, zobowiizane si do zachowania w tajemnicy

wszelkich informacji poufnych dotyczicych Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazUwych,
uzyskanych w trakcie realizacji limowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla.
Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i pocknioty, ktorymi posiuguje
si? wykonujic obowiazki ^wynikajace z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpo-v\iedzialnosc za
naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy. Powyzsze kwestie uszczegoiawia zawarta
w dniu dzisiejszym pomi?dzy Sfronami Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ stanowiaea zalacznik
nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze mezlozenie Oswiadczenia o zobowiazaniu do zachowania
poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, upra^mia Zamawiajacego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej ;w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie
o zachowaniu poufnosci w NFZ,a takze do powiadomicnia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia
o zobowiazaniu do zachowania poufnosci stanowi zalacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci
wNFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiajacego zobowiazane sa do zachowania w tajemnicy informacji
zastrzezonych jako tajemhica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych
w obowiazujacych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form,przekazania
tych informacji oraz ich zrodla.

4. Wykonawca oswiadcza, iz wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposredmo lub pokednio pozyskal w zwiazku
z hiniejsza umowa- — jei^eli dotyc^ [stosownie do oswiadczenia zlozonegp w oferde w zamowieniu
5/pn/2019]

5. Wykonawca potwierdza,iz zapoznal si? z klauzula informacyjna Zamawiajacego dot. art. 13 RODO.
§7

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% calkowitegd
wynagrodzenia brutto umowy (ceny oferty brutto), tj.: zl (slownie:), w formie:
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2. W trakcie. realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub

kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciqgiosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. O zamiarze, dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiajq^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona stosdwnym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Zamawiaj^Cy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dtii licz^c od dnia zrealizowania umowy i uznania przez Zamawiaj^cego za nalezycie
wykonan% co winien potwierdzic protokol kohcowy podpisany przez przedstawicieli obu Stron
umowy.

4. W okresie przysiuguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu
zabezpieczenia, jezeh zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia
(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumehtu).

§8
Katy umowne
1.
W prz5rpadlm niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zapiaci

Zamawiaj^cemu nast^puj^ce kary umowne:
a) w wysokosci 10 % wyna^odzenia calkowitego brutto okre^onego w §4 ustl umowy
w przypadku rozwi^zania umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn lez^cych po stronie
■ Wykonawcy, o ktorych rnowa w ust.2;
b) w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzieh roboczy opoznienia w uruchomieniu urz^dzeh w stosunku
- do terminu okreslonego w § 2 ust.l;
c) w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w usuni^ciu niezgodnosci z umow^ w stosunku
do 14 dniowego terminu okre^onego w § 2 ust.4a;
d),w wysokosci 25,00 zl za. kazd^ godzin^ roboczy opoznienia w: przyst^jeniu do usuni^cia
nieprawidlowosci (reakcja na zgloszenie), usuni^ciu nieprawidlowbsci, dostarczeniu urz^dzenia
zast^pczego, usuni^ciu nieprawidlowosci w pracy sterownikow - w terminie
i zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 10 zd. drugie, § 2'ust. 11,§ 2 ust. 13 zd. trzecie,
§ 2 ust. 14,

e) w wysokosci 25,00 zl za kazd^ dodatkowJt godzin? przerwy w korzystamu z danego urz£tdzenia,

. przekrkczaj^c^ termin okresloiiy w §3 ust. 2 pkt 5(2 godziny).
2.

3.
4.

Zamawiaj^cy moze rozwi^zac umow? ze skutkiem natychmiastowym w przypadku raz^cego
naruszenia umowy przez Wykonawcy. Poprzez raz^ce naruszenie umowy Strony rozumiejq,
w szczegolnosci wyst^pienie ktorejkolwiek z przeslanek wskazanych w ustl powyzej, co najmniej
trzykrotnie podczas okresu obowi^zywania umowy.
Oswiadczenie o rozwi^zaniu umowy winno nast^pic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawierac uzasadnienie.
W-przypadku,gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody, Zamawiaj^cy
moze zstdac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.
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5. Umowa moze bye rozwi^zana w drodze porozumienia Stron w terminie uzgodnionym mi^dzy
Zamawiaj^cym a Wykonawc^. .

6.

W przypadku rozwi^zania Umowy z przyczyn wymienionych w; ust.2, Wykonawcy b?dzie
przyslugiwala wyi^cznie czqsc wynagrodzenia do dnia rozwi^zania umowy.

§9

1.

Osob^ upowaznion^ i zobowiqzan^ ze strony Zamawiaj^cego do sprawowania nadzoru nad
realizacj^ niniejszej umowy, w tym do dokonywania zgibszen oraz podpisywania protokoiow, jest:
tel

2.

, e-mail:

lub

, tel

e-mail:

Osobq^ upowaznion^ i zobowi^zan^ ze strony Wykonawcy do sprawowania nadzoru nad reaUzacj^
niniejszej umowy, w tym do dokonywania zgloszen oraz podpisywania protokoiow, jest:
, tel

3.

, e-mail:

lub

, tel

, e-mail:

Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego
. .paragrafu dla swojej- skutecznosci b^dzie wymagala jedynie jednostronnego oswiadczenia
skierpwanegp do drugiej Strony umowy.
§ 10

1.

Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umow? zgodnie z ofert^ zlozon^ w - zamowieniu

-nr 4/pn/2019.
2.

WszeUde zmiany uinowy, poza wyj^tkami wskazanymi w umowie, wymagaj^ formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3.

Zamawiaj^cy. ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesi?cznego okresu
wypowiedzenia z powodu wyst^ienia waznych przyczyn, w szcZegoliiosci z powodu planowanej
likwidacji Zamawiaj^cego..

4.

W sprawach nie xiregulowanyeh w niniejszej umowie stosuje si? przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksu cyydlnego';

5.

Ewentuakie spory mog^ce wynikn^c w zwi^zku z wykonywaniem postanowien umowy, Strony
poddaj^ rozstrzygtii?ciu s^du wlasciwego dla siedziby Sl^skiego OW NFZ (Katowice)

6. ■

Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egziemplarzach, w tym dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiaj^cy,jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ^Iqskim Oddziatem Wojewodzkim z siedzibq
w Katowicach przy ui. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- ^l^skipgo Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziafa:
z dnia

na podstawie petnomocnictwa nr

,

zwanym dalej„Zamawiajqcym"
a

z siedzibq w
prowadzonego przez

/jezeii dotyczy/,
NIP:
, REGON:
w imieniu ktorego dziala:
o tresci nast^puj^cej:

adres:

, wpisanym do
pod numerem

wysokosc kapitatu zaktadowego:

/jezeii dotyczy/,

zwanym dale]„Wykonawc^",

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr

z dnia

ktorej przedmiotem jest

najem 21 matych urzqdzen wielofunkcyjnych oraz 7 duzych urzqdzen wielofunkcyjnych,
w tym opieka serwisowo-materiahwa na zasadach odpfatnosciza wykonane kopie,zwanej

dalej „umowq podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych
udost^pnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^,
CO nast^puje:
§1

llekroc w umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczajg one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje iub dane, ustne, na pismie lub

zapisane w inny sposob, dotyczqce spraw, planow dziatalnosci gospodarczej lub
przedsi^wzi^c strony zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone porhiidzy przedstawicielami Strdn w zwi^zku
z realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez
Zamawiajicego.

IVJN
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§2

1, Z uwagi na udost^pnianie Infprmacji Poufnych Wykonawca zobowiqzuje sip do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacjl Poufnych, niezaieznie
od formy, w jakiej zpstaiy mu przekazane;

2) wykorzystywania Infprmacji Poufnych wyl^cznle na uzytek prowadzonej wspolpracy
w zakresie reaiizacjl umowy podstawowej;
3) zapewnienia odpowiedniego 1 bezplecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych informacjl Poufnych w czasie, gdy znajduj^ sip one w posiadaniu
Wykonawcy:

4) ujawnienia Inforrnacji Poufnych wylqcznie osobom biorqcym udzial w reaiizacjl
umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym Informacje te sq niezbpdne dia
prawidtowej reaiizacjl umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,o poufnym
charakterze udostppnianych i przekazywanych informacjl, pouczenia w sprawie ich
traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3
umowy o zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani

niezwielokrotniania

informacjl

Poufnych

w jakikoiwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzieiona zostanie
na take czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezbpdne

w zwiqzku z reaiizacje umowy podstawowej. Zamawiajecy zobowiezuje sip do
ujawnienia informacjl Poufnych na potrzeby reaiizacjl umowy podstawowej osobom
biorecym udzial w reaiizacjl umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore

okaze upowaznienie Zamawiajecemu do udzialu w reaiizacjl umowy podstawowej;
7) na pisemny wniosek Zamawiajecego iub w przypadku zakohczenia wspolpracy,
niezwiocznego zwrocenia Zamawiajqcemu iub zniszczenia na wlasny koszt

wszeikich materialow zawierajecych jakiekoiwipk informacje Poufne wraz
ze wszystkimi kopiami bpdecymi w jego posiadaniu. Sposob zniszczenia materialow

winien uzyskac pisemne akceptacjp Zamawiajecego.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcp obowi^zkow dotyczecych informacjl

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajecemu
karp umowne w wysokosci 1.500,00 ztotych (slownie: jeden tysieo pipcset 00/100

ziotych) za

kazdy przypadek

ujawnienia Informacjl Poufnych, na zedanie
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Zamawiaj^cego, w terminie do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zaplaty
kary umownej.

3. Osoby bior^ce udziat w realizacji umowy podstawowejze strony Wykonawcy (niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wyst^pujqce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez
ppdwykonawGow) winny ztozyc oswiadczenie zobowi^zuj^ce ich do zachowania
wtajemnicy Informacji Poufnych - wedfug wzoru okreslonego wzalpczniku do niniejszej
umowy - w sytuacji, gdy zachodzq przestanki do ztozenia takiego oswiadczenia. Kazde
z podpisanych oswiadczen Wykonawca zobowiqzuje sip ztozyc Zamawlajqcemu przed
przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osobp.
4. W przypadku nieztozenia Zamawiajqcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,
w sytuacji, gdy zachodzp przestanki do ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca

zaptaci Zamawiajqcemu tytutem kary umownej kwptp 500,00 ztotych (stownie: pipcset

00/100 ztotych)za kazdy przypadek nieztozenia pswiadczenia.
5. Lqczna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu,
nie moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pipcdziesigt procent) wynagrodzenia
brutto wskazanego w §4 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania w wysokosci przewyzszaj^cej karp umown^, w przypadku, gdy szkoda
poniesiona przez Stronp poszkodowanq przekracza wysokosc kary umownej, o ktbrej
mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.
7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez caty
czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasnipciu,

bez wzglpdu na podstawp prawnq (tak kontraktpw^, jak i deliktowp) i przyczynp tej
odpowiedzialnosci, ograniczona

jest

do

szkod

rzeczywistych.

Ograniczenie

i wylpczenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrzpdzenia szkody z winy umysinej;
b) innych przypadkow okreslonych bezwzglpdnie obowi^zujqcymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zostac zobowi^zani przez
Wykonawcp do przestrzegania zobowi^zan wynikaj^cych z niniejszej umowy.
§3

1. Zobowipzania okreslone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych:
1) ktore sp w dniu ujawnienia publicznie znane;

2) ktorych ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisow prawa.
Strona 3 z6

Nrzam6wienia; 4/pn/2019

zatqcznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufno§ci w NFZ

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowiazany na mocy prawa lub wezwania sadu
do ujawnienia jakiGhkolvyiek Informacji Poufnych, niezwtocznie zawiadomi na pismie
Zamawiajacego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca,zobowiazany na mocy prawa lub wezwania sadu do ujawnienia Informacji
Poufnych, b^dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyfacznie w zakresie
wymaganym prawem oraz zobowiazany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow

majacych na celu upewnienie si§, ze Informacje Poufne sa tr^ktowane jako poufne.
§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy
przez

swoich

pracpwnikow

badz

inne

osoby,

ktore

bpda

zaangazowane

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

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiazywania umoWy podstawowej,z tym ze
zobowiazanie

do

zachowania

tajemnicy

i

poufnosci

Informacji

Poufnych

i odpowiedzialnosc ztego tytulu, ppzostaja w mocy takze po wygapnipciu 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 Zamawiajacego lub od niego
uzyskanych.
§7

1. Strony poddaja pod rozstrzygnipcie sporow, powstalych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu

miejscowo ze

wzglpdu

na siedzibp Zamawiajacegp sadowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowiei znajduja zastosowanie
w szczegolnpsci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obpwia:
[zujace przepisy prawa
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§8

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

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

Niniejsza umowa sporzqdzona zostafa w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach,z czego
dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy,jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Podpisano w imieniu Zamawiaj^cego:

Podpisano w imieniu Wykonawcy:

KOORUYNArOR
ds.Zj

w Katovmacb. Gi^1^,-^ N,
Katarzyna KUs

l^kim Oddaale Wojelwddzkim
;o Funduszu Z^drowia w Katbwicach

W/^fSo
C9C«

Kr^^ofPaszkowski

Nrzam6wienia: 4/pn/2019

zaJqcznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufno^ci w NFZ

Zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ- wzor Oswiadczenia

(imi^ 1 nazwisko)

(nr PESEL)
OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentujqc w dniu

Wykonawc^ podczas

realizacji umowy podstawowej na najem 21 malych urz^dzeh wielofunkcyjnych
oraz 7 duzych urz^dzeh wielofunkcyjnych, w tym opieka serwisowo-materiatowa

na zasadach odptetnosci za wykonane kopie, w siedzibie ^l^skiego OW NFZ
w Katowicach,z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje si§ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy podstawowej, ktorej przedmiotem jest najem 21 maiych urz^dzeh
wielofunkcyjnych oraz 7 duzych urzqdzen wielofunkcyjnych, w tym opieka
senwisowo-materiatowa na zasadach odptatnosci za wykonane kopie, niezaleznie
od fornriy, w jakiej zostaty mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji 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 zwiqzane z realizacji
umowy.

Miejscowosc, data

Czytelny podpis

Nr zamowienia: 4/pn/2019

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

Wykonawca:
Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE OSWIADCZENIE,o Irtorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby. post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. najem 21 maiych urz^dzen
wielofankcyjnych oraz 7 duzych urz^dzen wielofunkcyjnyeh,. w tym opieka serwisowo-matemtowa
na zasadach odplatnosci za wykqnane kopie, os-wdadczam, co nast^puje:
I. OSWIADCZENIE DOTYGZACE WYKONAWCY

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

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

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

podstawie art

ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci r^stosowanie podstawy

■ wjkluc^enia sposrod wjmienionych-w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^)-

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 srqdki 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 organanii scigania
oraz podj^cie konkremych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l. pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie upiyn^i okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

Nr zamowienia: 4/pn/2019

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

Z uwagi na przepis art. 24 ust8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,
o ktorej mowa w art. 24; ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zainowien publieznych, podj%iem.nast?puj^ce srodki naprawcze:

2)

Oswiadczam, iz spelniam warunek udzialu w post^powaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego
w 'pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdokiosci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej polegaj^cy na nalezytyin wykonaniu,
a w przypadku swiadczen okresbwych lub ci^lych rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed
upiywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialakiosci jest krotszy - w tym okresie,
ptzynajmniej jednego zamowienia polegaji|cego na najmie utzt^dzen wielofunkcyjnych.
wykonanego lub wykonywanego,zdefiniowanego ponizej.
^ Pod poj^ciem n^konarie ^mowienie nalezy rozumiec zamowienie maj^ce za przedmiot najem mintmuin 5
urz^dzen wielofunkcyjnych o wartosci co najmniej 30 000,00 zlotych brutto (trzydziesci tysi^cy 00/100
zlotych bmtto),zrealizowane, tj. zakonczone przez Wykonawc?(umow;a zostaia zrealizowana).
Pod poj^ciem wykonjwane ^(amowieme nalezy rozumiec zamowienie b^d^ce w toku realizacji (nadal
realizowane) polegaj^ce na najmie minimum 5 ur^adyen mehfunkajnych. ktorem pewna c^resc o wartosci co najmniej
-30 OOP brutto, zostaia juz zrealizowana przez Wykonawc? (uwaga: sytuacja ta dotyczy wylacznie swiadczen
okresowych lub ciaglych. co wykonawca bgdzie zobowi^zany wykazac w trakcie post^powania).
Szczegoly dotycz^ce wariinkow udzialu w postgpowaniu opisuje SIWZ.
II. OSWIADCZENIE DOTYC2ACE PODMIOTU.NA KTOREGO ZASOBY POWOLUTE SIE
WYKONAWCA *

*jezeli dotyczy

Oswiadczam, ze w -celu wykazania spelniania waruiiku udzialu w post^powaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej (posiadanie wymaganego
doswiadczenia) nast^puj^cego podmiotu/podmiotow:
Lp.

Nazwa/firma oraz
adtes podmiotu

REGON/

KRS/GEIDG

PESEL

/w zalezno&i od

/w zaleznosci.od
podmiotu/

podmiotu/

'

Zaktes, w jakim Wykonawca
powoluje si^ na zdolnosc
zawodow^ podmiotu-

Nr zamowienia:4/pn/2019

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

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu, na ktorego zdolnosc zawodpw^ (doswiadczenie)
powoiuj? sip w niniejszym postppowaniu, nie • zachodz^ podstawy wykluczenia z postppowaiiia
o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ustl pkt 13-22 pzp, oraz, ze podmioty te spelniaja,
w zakresie, w jakim powoitijg sip na ieh zasoby (zdolnosc zawodow^,warunek udzialu w postppowaniu.

Imip i nazwisko upelnomocnidnego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

3

Nr zamowienia: 4/pn/2019

- wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNpSGI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAEQWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykona>vca przekazuje Zamawiaj^cemu w tetminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej(www.nfz-kafowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym
Wykonawc^lub Wykonawcami, ktorzy zlozyK oferty w niniejszyrn post^powaniu.
Przez grup^ kapitalow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie kpnkurencji
i konsiunentpw (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozuiniec wszystkich przedsi^biorcow,
ktorzy

kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorcg, w tyrn rowniez

tego przedsi^biorc?.
:Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfzkatowice.pl o Wykonawcach,ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu na using? sprz^tania w obiektach SOW
NFZ — pomieszczenia Delegatur i SOU,

I.

oswiadczam, iz

nie

nalezy

do

tej

samej

gtupy

kapitaiowej,

o

ktorej

mowa

ktorej

mowa

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

iz

nalezi^

do

tej

samej

gmpy

kapitalowej,

o

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

*nale:^ wskazac jednq^ z opcji: I albo II

W przypadku wskaZania opcji II Wykonawca wraz ze ziozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze' powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zaktocenia konkurencji w post?powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis ,

Nr zamowienia: 4/pn/2019

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

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

2) prowadzi do powstania u Zamawlajqcego obowl^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwigzku z niniejszym wskazuj?
ponizej:

a)

nazw^(rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/ktorej swiadczenie b^dzie prowadzic

do powstania u Zamawiaj^cego obowl^zku podatkowego zgodnie z przepisami
0 podatku od towarow i ustug:

b)

wartosc towaru/ustugl, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena
netto:

UWAGA!Zgodnie z art. 91 ust3a pzp,jezeii ziozono ofertg, ktorej wybor prowadzHby do powstania

u zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiajqcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowigzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c ofertg,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zampwiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic dojego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiaj^cego do oferty Wykonawcy(wartosci netto)cigzyna Zamawiajgcym wprzypadku, np.:
- wewngtrzwspoinotowego nabycia towarow;

- dostawy towarow wymienionych w zaigczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objgte
mechanizmem odwroconego obcigzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takichjak: iaptopy
i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyigcznie
komputery przenosne, takiejak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu usiug iub importu towarow, z ktdrymi wigze.sig anaiogiczny obowigzek doiiczenia przez
Zamawiajgcego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Iml^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawlciela Wykonawcy:

Data

podpis

