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Nr zamdwienia: 7/pn/2017

I. Nazwa (firma') oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, SIgski Oddziat Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: inwestycje@nfz-katowice.pl, strona interaetowa: www.nfe-katowice.Dl.

n. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieA publicznych (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).
Numer postfpowania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 7/pn/2017. Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni sg o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",

naleiy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w SIWZ jest

mowa o „rozporz4dzeniu w sprawie dokumentdw" lub „rozporz4dzeniu", nalety przez to rozumied rozporz^dzenie

Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo2e i^dad zamawiaj^cy od

wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia. Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nalety

przez to rozumied ̂ l^ki Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia (zwany rdwnie^ §0W NFZ lub
Sl^skim OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nalety przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art.

110 in. k.c.

in. Oois przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawdw komputerowych dla ^Igskiego Oddziahi Wojewddzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami okreilonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis

przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV): 30.21.30.00-5 komputery osobiste; 30.23.13.00-0 monitory ekranowe;

30.23.72.30-0 pami?ci.

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostaw?:

1) Komputer stacjonamy - 100 sztuk

2) Monitor komputerowy do komputera stacjonamego - 100 sztuk.

3) Pami?d przenoina - 15 sztuk.

(Monitor komputerowy winien wspdlpracowad z zamawianym komputerem stacjonamym).

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreSlonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik

do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentuabej zmiany treSci umowy.

Na etapie realizacji umowy, w trakcie odbioru jako^ciowego dostarczonego sprz?tu komputerowego

w szczegdlnosci b?dzie mialo miejsce badanie losowo wybranych komputerdw pod k^tem spelniania wymagah
umowy. Badanie nast^pi przy utyciu programdw (testy) wskazanych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia.

Zamawiaj^cy mott podj^d decyzj? o przeprowadzeniu badania pod nadzorem bieglego-rzeczoznawcy.

2. Wvkonawca winien zloiyd nast^puj^ce o^wiadczenia. ktdrych tre§d znajduje si? w formularzu oferty:

a) Oi^wiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamdwienia b?dzie fabrycznie nowy

oraz b?dzie pochodzil z biei^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczeiniej nii w 2017 r.

b) O^wiadczamy i zobowi^zujemy si?, it dostarczony przez nas przedmiot zamdwienia b?dzie wyprodukowany

zgodnie z obowi^j^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pehii wartoSciowy i nadaj^cy si? do
ifeywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnoici CE.
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c) O^wiadczamy i zobowi^zujemy sif, ii oferowany przez nas przedmiot zamdwienia pochodzi z legalnego

irddla, b?dzie obj^ty pakietem uprawnied gwarancyjnych (na wanmkach opisanych w SIW2^ zawartych w cenie

i ̂ wiadczonych przez sie6 serwisow^ producenta.

O^wiadczenia wymienione powyZej stanowi^ tre^d oferty, a tym samym nie stanowi^ dokumentdw

w rozumieniu art.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporzgdzenia MinistraRozwojuz dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw

dokument6w, jakich moZe i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U.

poz. 1126).

3. Przedmiot rdwnowaznv do opisanego w SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zam6wien publicznych, przedmiotu zamdwienia nie moZna opisywad przez

wskazanie znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrddla lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje

produkty lub ushigi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, jeZeli mogloby to doprowadzid do

uprzywilejowania lub wyellminowania niektdrych wykonawcdw lub produktdw, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfik^ przedmiotu zamdwienia i zamawiaj^cy nie moZe opisad przedmiotu zamdwienia za poraoc^ dostatecznie

dokladnych okre^Ien, a wskazaniu takiemu towarzysz^ wyrazy "lub rdwnowaZny".

Maj^c na uwadze powyZsze, a takZe fakt, iZ jest to uzasadnione specyfik^ przedmiotu zamdwienia oraz,

Ze Zamawiajgcy nie moZe opisad przedmiotu zamdwienia za pomoc^ dostatecznie doldadnych okreSlen,

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcy przedmiotu rdwnowaZnego do opisanego w SIWZ

w zakresie, w jakim wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamdwienia, zrddlo

lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje produkty lub ushigi dostarczane przez konkretnego Wykonawcy,

z zachowaniem zasad i przy spelnieniu wymogdw opisanych w SIWZ.

Spehiienie warunku rdwnowaZnoici Wykonawca zobowigzany jest wykazad na wypehiionym, podpisanym
i zal^czonym do oferty formularau odIs rdwnowaZno§ci. Formularz opis rdwnowaZno^ci naleZy wypehiid przy

uwzgl^dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszym punkcie SIWZ, a takZe w treici samego formularza.

1) System operacyjny - pkt 1 poz. 12 formularza opis przedmiotu zamdwienia.

Zamawiaj^cy dopuszcza moiliwo^d zaoferowania przedmiotu rdwnowainego w odniesieniu do przedmiotu

zamdwienia opisanego w pkt 1 poz.l2 formularza opis przedmiotu zamdwienia.

Jeieli Wykonawca oferuje system operacyjny zgodny z systemem wskazanym w pkt 1 poz. 12 formularza opis

przedmiotu zamdwienia, obowigzany jest zlo2yd tylko formularz opis przedmiotu zamdwienia.

Je2eli Wykonawca oferuje system rdwnowainy zobowigzany jest zioiy6 oprdcz formularza opis przedmiotu
zamdwienia rdwniei formularz opis rdwnowatnoici. W takim przypadku Wykonawca wypelniaj^c formularz opis
rdwnowaZnoSci winien wskazad nazw? oferowanego systemu operacyjnego, a takze nazw? producenta oferowanego

systemu oraz przedstawid w cz^ici opisowej formularza, opis systemu operacjjnego rdwnowainego.

Opis ten winien wykazad (udowodnid) rdwnowaino^d oferowanego przez Wykonawc? systemu operacyjnego
w zakresie wszystkich parametrdw technicznych, uiytkowych, funkcjonalnych 1 jako^ciowych, ktdre winny byd na
poziomie nie gorszym od parametrdw reprezentowanych przez odpowiadaj^cy mu system operacyjny wskazany
przez Zamawiajqcego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia, na zasadach opisanych w niniejszym punkcie
(in.3) SIWZ.

Oferowany system operacyjny rdwnowainy winien zapewnid poprawn^ wspdlprac? z wszystkimi urz^dzeniami oraz
aplikacjami Zamawiaj^cego.
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Qpis r6wnowaaio^ci

Za r6wnowainy system operacyjny uwa2a si? system operacyjny spelniajqcy standardy -jakoiciowe systemu
wymaganego przez Zamawiaj^cego oraz wspdipracujgcy bez zakl6ce6 z systemami, ustugami i oprogramowaniem:
-Microsoft Office 2010/2013,

-Microsoft Exchange 2010/2013,

-Microsoft Active Directory Domain Services, w tym polisy GPO i WSUS 3.0
-oraz systemem zakupionym w ramach umowy na ̂ wiadczenie Ushig Subskrypcji Systemu Informatycznego
Wspomagania Dzialalno^ci Narodowego Funduszu Zdrowia, zawartej ponii?dzy Central^ Narodowego Funduszu
Zdrowia w Warszawie a Kamsoft S.A. z siedzib^ w Katowicach — umowa nr 24/2016 z dnia 01.04.2016 r. zawarta
przez NFZ z siedzib^ w Warszawie, ul. Grdjecka 186.

Przez speMenie przez system operacyjny standarddw jako^ciowych systemu wymaganego przez Zamawiaj^cego
nale2y rozumied fakt, ii odpowiada on co najmniej takiemu poziomowi funkcjonalnemu, uiytkowemu
i technicznemu, co system operacyjny wskazany z nazwy przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu
zamdwienia oraz b?dzie na nim poprawnie dzialad calo^d oprogramowania posiadanego przez Zamawiajqcego,
a w szczegdlno^ci moduly Systemu Informatycznego dostarczane w ramach umowy, o ktdrej mowa wyiej.

2) Standardy, certyfikaty.

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamdwienia zgodnego ze standardem albo certyfikatem
rdwnowainym do standardu albo certyfikatu wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia,
w nast?puj4cych przypadkach:

1) certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 na proces projektowania i produkcji oferowanych
komputerdw przeno^nych - pkt 1 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamdwienia.

W przypadku zaoferowania komputerdw zgodnych z certyfikatem rdwnowalnym, Wykonawca obowi^any jest
podad w formularzu opis rdwnowa^no^ci nazw? oferowanego certyfikatu rdwnowainego na proces

projektowania i produkcji oferowanych komputerdw do wskazanego przez Zamawiajgcego.
2) standard Energy Star lub EPEAT Gold - pkt 1 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamdwienia. W

przypadku zaoferowania urz^dzen zgodnych ze standardem rdwnowainym do standardu Energy Star lub
standardu EPEAT Gold, Wykonawca obowiqzany jest podad w formularzu opis rdwnowaino^ci nazw?
oferowanego standardu rdwnowainego;

3) standard Energy Star lub EPEAT Silver - pkt 2 poz. 3 formularza opis przedmiotu zamdwienia. W
przypadku zaoferowania urzqdzeA zgodnych ze standardem rdwnowainym do standardu Energy Star lub
standardu EPEAT Silver, Wykonawca obowigzany jest podad w formularzu opis rdwnowainoici nazw?
oferowanego standardu rdwnowainego.

Jeieli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia zgodny ze standardami lub posiadajgcy certyfikaty wskazane
wyiej w pkt 1 - 3, Wykonawca wypelnia tylko formularz opis przedmiotu zamdwienia.

Jeieli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia:

1) posiadaj^cy certyfikat rdwnowainy do certyfikatu wskazanego powyiej lub

2) zgodny ze standardem rdwnowainym do ktdregokolwiek standardu wskazanego powyiej

- Wykonawca jest zobowigzany wypetnid oprdcz formularza opis przedmiotu zamdwienia rdwniei formularz opis
rdwnowaino^ci. podajgc nazw? danego certyfikatu /standardu rdwnowainego stosownie do postanowien ppkt 1-3
(prniktu 2 - Standardy, certyfikaty).

Uwaga: wsz^dzie tarn, gdzie w SIWZ pojawiajq si^ okreslenia wskazujqce znaki towarowe, patent lub pochodzenie
przedmiotu zamdwienia, zrddlo lub szczegolny proces, ktdry charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez
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konkretnego wykonawcf nalezy przyjqc, ze wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy „lub rdwnowazny". Podanym
standardom lub certyfikatom towarzyszy wskazanie, iz dopuszcza si^ rozwiqzania rownowazne opisywanym.

4. Dokumentv potwierdzaiace. 2e oferowana dostawa odpowiada wvmaganiom okre^lonvm przez Zamawiamcego.
Na podstawie art. 25 ust.l pkt 2 pzp oraz §13 ust.l pkt I rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moi:e zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U. poz. 1126), Zamawiaj^cy od Wykonawcy - w celu potwierdzenia, ie oferowana dostawa
odpowiada wymaganiom okre^lonym przez Zamawiajqcego - zlozenia na wezwanie Zamawiaiacego niiej
wymienionych dokument6w:

1) Opis - specyflkacja techniczna oferowanego komputera przenoinego (dot pkt 1 formularza opis
przedmiotu zamdwienia) ze wskazaniem na2wy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera;

2) Opis - specyflkacja techniczna oferowanego monitora komputerowego (dot. pkt 2 formularza opis
pnedmiotu zamdwienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora.

3) Opis - specyflkacja techniczna oferowanej pami^ci przeno^nej (dot. pkt 3 formularza opis przedmiotu
zamdwienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanej pamifci.

Informacje wskazahe w pkt 1-3 powyiej zostan^ zawarte w zalqczniku nr 1 do umowy.

Opisy - specyfikacje techniczne obok ww. nazw producentdw oraz nazw modeli winny potwierdzad, ±q konkretny
oferowany model, odpowiada wymaganiom opisanym przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu
zamdwienia.

Autentyczno^d Opisdw - specyfikacji technicznych musi zostad po^wiadczona przez Wykonawc? na i^danie

Zamawiajgcego.

Opisy - specyfikacje techniczne winny zostad zloione z zachowaniem formy okre^lonej rozporz^dzeniem w sprawie
rodzaju dokumentdw.

Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala najwyiej oceniona,

do zloienia w wyznaczonym, nie krdtszym nii 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlo4enia ww. Opisdw -
specyfikacji technicznych.

Uwaga!

Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy moiliwo^d dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny
wniosek, innego modelu sprz^tu tego samego producenta mi model wskazany przez Wykonawc? w Opisie
specyfikacji technicznej odpowiednio oferowanego komputera przeno^nego lub monitora komputerowego, pod
warunkiem l^cznego speinienia poniiszych przeslanek:

a) inny model sprzftu tego samego producenta b?dzie spehiial wymogi opisane w zamdwieniu nr 7/pn/2017,

tj. nie b?dzie gors^ od modelu wskazanego w Opisie-specyfikacji technicznej;

b) cena za inny model sprz^tu nie b?dzie wyisza (tzn. moiQ byd niisza) od ceny za model wskazany
w Opisie-specyfikacji technicznej;

c) Wykonawca przedlo^y Zamawiaj^cemu pisemne o^wiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta)
sprz?tu potwierdzaj^ce, it model sprz?tu wskazany w ww. Opisie-specyfikacji technicznej nie jest moiliwy do
dostarczenia przez Wykonawcy.

Por. §9 wzoru umowy.

5. Okres oraz warunki ewarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamdwienia

»Wykonawca winien udzielid gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu zamdwienia na warunkach okre^lonych
w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formularzu opis przedmiotu zamdwienia.

xs^
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Wykonawca winien zaoferowad okres gwarancji oraz r^kojmi za wady wedle swego wyboru: 36, 48 miesi?czay

albo 60 miesi^czny. Wykonawca podaje oferowany okres gwarancji oraz r^kojmi za wady w formularzu oferty.

Bieg okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania protokohi odbioru jako§ciowego.

Uwaga! Zaoferowany okres gwarancji i r^kojmi za wady, tj. albo 36,48 albo 60 miesi^cy, b^dzie podlegal ocenie w

kryterium oceny ofert: Okres gwarancji i r?kojmi za wady - waga 20%. Zob. pkt XIII SIWZ.

6. Inne informacje.

• Zamawiajgcy nie dopuszcza mozllwogci skladania ofert cze^ciowvch. co oznacza, ie Wykonawca moZe ziotyi
tylko jedn^ ofert? na calo^d zamdwienia.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza moZliwoici skladania ofert wariantowych.

• Zamawiaj^cy nie przewiduje raoZliwo^ci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.

• J?zyk post?powania.

Wyja^nia si?, iZ zgodnie z zasad^ wyraZonq w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi si? w j?^ku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwied publicznych wigZe si? z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?2yku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktdra formutuje zasad? uZywania j?zyka

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

polskim w art. 11 stanowi, iZ art. 5-10 tejZe ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

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

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

7. Podwvkonawstwo.

• Zgodnie z art. 36a ust. 1 p^ Wykonawca moZe powierzyd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.

• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp Z^da wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych

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

(patrz pkt 14 formularza oferty).

• Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jeZeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego

zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre^Ionych w art. 22a ust.l, w celu wykazania spelniania

warunkdw udziahi w post?powaniu (warunku dot. sytuacji finansowej), Wykonawca jest obowi^ny wykazad

Zamawiaj^cemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie

mniejszym niZ podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie

zamdwienia.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia;

a) dostawa przedmiotu zamdwienia winna nastqpid w terminie zaoferowanym przez Wykonawc?, nie dhiZszym

niZ 40 dni licz^c od dnia zawarcia umowy.

Zaoferowany termin dostawy b?dzie podlegal ocenie w 11 kryterium oceny ofert (waga 20%). Patrz pkt XIII SIWZ.

b) licencje (licencje na oprograraowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamdwienia winny

zostad udzielone na czas nieokre^lony.

2. Miejsce wykonania zamdwienia (miejsce dostawy): ul. Kossudia 13,40-844 Katowice.

V. Warunki udzialu w postepowaniu

Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:

-nie podlegaj^ wykluczeniu;

-spelniaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

o zamdwieniu.
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1. Art. 22 ustl pkt 1 dzp - niepodleganie wvkluczeniu.

W stosimku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ, za§ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp, Wykonawca skiada r6wniei o^wiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mo4e przedstawid
dowody na to, te podj^te przez niego irodki wystarczajgce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?±ne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wsp61prac§ z organami ̂ cigania oraz podj^cie konkretnych irodkbw 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?, jeieli wobec Wykonawcy,
b?dgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplynql okre^lony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

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

podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1

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

Zamawiajqcy mo2e wykluczyd Wykonawc? na ka±dym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

2. Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu okre^lonvch przez Zamawiaiacego

w ogloszeniu o zam6wieniu oraz SIWZ

Art. 22 ust.lb pkt 3 dzp - warunek udzialu w post?powanlu dotycz^cy zdolnoici zawodowej.

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w post?powaniu dotyczgcego zdolno^ci zawodowej (posiadania

wymaganego do^wiadczenia), a opisanego poniiej, Wykonawca sklada o^wiadczenie o spelnianiu ww. warunku

(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajqcego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a

i lit. b SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotyczgcy zdolno^ci zawodowej polegaj^cy na nale2ytym wykonaniu,

a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych rdwniei wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem

terminu skladania ofert, a je:zeli okres prowadzenia dzialalno^ci jest kr6tszy - w tym okresie, przynajmniej

iednei dostawv sprzetu koniDuterowego o wartoSci co najmniej 150 000 zl brutto, wykonanej lub

wykonywanej.

Pod poj?ciem wykonam dostawa nalezy rozumied zamdwienie polegaj^ce na dostawie sprzetu komputerowe^o

o wartosci co naimniei 150 OOP zl brutto. zrealizowane, tj. zakodczone przez Wykonawc? (umowa zost^a

zrealizowana).

Pod poj?ciem wykonywana dostawa sprzetu komputerowego naleiy rozumied zamdwienie b?d^ce w toku realizacji

(nadal realizowane) polegajgce na dostawie sorzetu komputeroweso. ktorei pewna czesc a wartosci co nafmmei
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150 OOP zl brutto. zostala juZ zrealizowana przez Wykonawc§ (uwaga: sytuacja ta nie dotyczy kaZdego rodzaju

dostawy sprzftu komputerowego ale wvl^cznie ̂ wiadczen okresowvch lub ci^glvch. co wykonawca b?dzie
zobowi^zany wykazad w trakcie post^powania).

Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz

z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania 1 podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawa zostala wykonana, oraz

zal^czeniem dowoddw ckre^lajgcych, czy te dostawy zostaly wykonane lub wykonywane naleZycie, przy c^on

dowodami, o ktdrych mowa, referencje bqdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego

dostawy byly wykonywane, a w przypadku ^wiadczen okresowych lub cigglych - s^ wykonywane, a jeZeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw -

o^wiadczenie wykonawcy.

W przypadku ^wiadczeA okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje bqdz inne dokumenty

potwierdzaj^ce ich naleZyte wykonywanie powinny byd wydane nie wcze^niej niZ 3 miesi^ce przed uplywem

terminu skladania ofert.

- Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kaZdej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, Ze dostawa

zostala wykonana lub jest wykonywana naleZycie.

- Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ byd sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi

z dokumentdw potwierdzajqcych naleZyte wykonanie (wykonywanie) dostaw.

- Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat§ wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania

(zakohczenia) dostawy; a w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wskazuje dzieh,

miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej juZ cz^^ci dostawy z zaznaczeniem, iz jest to dostawa nadal

realizowana.

-Podajgc w formularzu wykaz dostaw wartoSd, Wykonawca:

- w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calo^d wykonanej dostawy, za^

- w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje zardwno kwot? brutto w zlotych

za zrealizowana juZ w ramach calo^ci cz^^d dostawy oraz kwot§ brutto w dotych stanowi^c^ warto^d calej dostawy.

-JeZeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwieh bylby szerszy (np. obejmowalby

rdwnieZ dostawy innych elementdw, innego asortymentu lub inny rodzaj zamdwienia), Wykonawca winien

wyodr^bnid i podad dane dotyczgce dostawy sprz?tu komputerowego ze wskazaniem ich warto^ci. W pr;typadku

podawania wartoici Wykonawca winien wpisad zardwno kwot? brutto stanowi^c^ wartoSd calego zamdwienia, jak

i warto^d brutto samej dostawy sprz^tu komputerowego.

♦ Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.

3. W pr^^adku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia:

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 SIWZ, winien spefaid ka^dy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia;

b) warunek udzi^ w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 2 SIWZ, winien speinid samodzielnie

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

jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak motliwoSci sumowania

zdotoo^ci zawodowej tj. doiwiadczenia).

4.W zwiqzku z art. 22a ust. 1 pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warmkow

udzialu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czfsci,

polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,

niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkdw prawnych,

na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?. Si. „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,

wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:
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1) Wykonawca, ktdry polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu, udowodni Zamawiaj^cemu,
2e realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowal niezb^dnymi zasobami tego podmiotu, w szczegdlno^ci
przedstawiajgc zobowi^zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbfdnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, Ze udostfpniana Wykonawcy przez inny podmiot jego zdolno^d zawodowa, pozwala na
wykazanie przez Wykonawc? spebiiania warunku udziahi w post?powaniu oraz

3) Zamawiajgcy zbada, Ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.1 pkt 13-22 pzp.

Uwaga! W przypadku polegania na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu, Wykonawca jest zobowi^zany wskazad
ten fakt w formularzu oferty (pkt 13).

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolno^ci innych podmiotdw na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp,
b^dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umoZliwiaj^cym nale2yte wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost^p do ich zasobdw,

Zamawiaj^cy Z^da wskazania w szczegdlno^ci:

a) podmiotu, ktdry udost^pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost^pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? pr^ wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu pr^ wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powyZej pod lit. od a do d, winny znaleZd si§ w zobowi^niu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvZei. Wvkonawca zaiacza do ofertv.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jeZeli zdolno^ci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie
potwierdzaj^ spehiienia przez Wykonawc? warunku udziahi w post^powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy Z^da, aby Wykonawca w terminie okre^lonym przez Zamawiaj^cego:

a) zastgpii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?^ci zamdwienia, jeZeli wykaZe zdolno^ci

zawodowe, o ktdrych mowa w art. 22a ust. 1 pzp.

VL Wvkaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacveh spelnianie warunkdw udziaiu w postepowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dol^cza:

1) aktualne na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek udziahi w post?powaniu dotycz^cy sytuacji
finansowej.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunek udziahi w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa powyZej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).
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Wzor oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnimiu warunkdw udzialu w post^powaniu zal^czono do
SIWZ.

2) zobowi^nie innych podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspo^cji niezb?dnych zasobow na potrzeby
realizacji zamdwienia (jeieli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu lub podmiotdw -
patrzpktVpkt2SIWZ).

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zaraieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfe
-katowice.pl') informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaie Zamawiaj^cemu oswiadczenie
0 pi^nale^noSci lub braku przynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23) pzp. Wraz ze zlo2:eniem ww. oSwiadczenia, Wykonawca mo4e przedstawid dowody, 2e powiazania z innym
Wykonawcy nie prowadz^ do zakl6cenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

Wzdr oswiadczenia - grupa kapitalowa zalgczono do SIWZ.

3. Dokumenty skladane na wezwanie

Zamawiaj^cy przed udzieleniem zamdwienia wezwie wykonawcy, ktdrego oferta zostala najwyZej oceniona,

do zioZenia w wyznaczonym, nie krdts2ym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzied doZenia oSwiadczen

lub dokumentdw:

a) wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw) wykonanych a w przypadku Swiadczed okresowych lub ci^glych
rdwnieZ wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jeZeli okres

prowadzenia dzi^abioSci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawa zostala wykonana, wraz z z^qczeniem

b) dowoddw okreSlajgcych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleZycie, przy czym

dowodami, o ktdrych mowa powyZej, referencje b^dZ irme dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku Swiadczed okresowych lub ci^glych sg wykonywane,

a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych

dokumentdw - oSwiadczenie Wykonawcy. W przypadku SwiadczeA okresowych lub ci^glych nadal
wykonywanych referencje b^dZ inne dokumenty potwierdzajqce ich naleZyte wykonywanie powinny byd
wydane nie wczeSniej niZ 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert. JeZeli Wykonawca polega na
zdolnoSci zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi
dia tego podmiotu..

Uwaga: powolanie si^ przez wykonawcf na dostawy stanowi^ce Swiadczenia okresowe lub ci^gle
wymagalo b^dzie wykazania (udowodnienia) przez wykonawcy ich okresowego lub ci^glego charakteru.

c) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera przenoSnego (dot. pkt 1 formularza opis
przedmiotu zamdwienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera;

d) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego (dot. pkt 2 formularza opis
przedmiotu zamdwienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora.

e) Opis - specyHkacJa techniczna oferowanej pami^ci przenoSnej (dot. pkt 3 formulanea opis przedmiotu

zamdwienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanej pamifci.

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

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt I ppkt I sklada kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych
si? 0 udzielenie zamdwienia. OSwiadczenie to winno potwierdzid spetnianie warunkdw udzialu
w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaZdy z Wykonawcdw wykazuje

spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

1



Nr zam6wienia: 7/pn/2017

2) o^wiadczenie, o ktdryra mowa w pkt VI pkt 2 sklada kaidy z Wykonawcdw wspdinie ubiegajqcych si?

0 udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit a i b winny potwierdzad spelnianie warunku opisanego
w pkt V pkt 2 SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia,

CO oznacza, iZ wamnek winien spelnid co najniniej jeden z Wykonawcdw. Brak moZliwo^ci sumowania
wykonanych dostaw, co oznacza, iz co najmniej jeden z wykonawcdw winien wykonad jedn^ dostaw?

0 wartoici co najmniej 150 tys. zl lub wykonywad jedn^ dostaw?, ktdrej zrealizowana cz?id wynosi
CO najmniej 150 tys. zl.

5. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

1) O^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu dotycz^ce wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych
zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp oraz dotyczgce

podwykonawcdw, skladane $4 w oryginale.

2) Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne niz o^wiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.l cyt.

Rozporz^dzenia, skladane s4 w formie pisemnej lub kopii poSwiadczonej za zgodno^d z oryginalem.

3) Pelnomocnictwa skladane S4 w oryginale lub w formie notarialnie po^wiadczonego odpisu.

4) Wszelkie kwestie zwi^zane z dokumentami skladanymi przez wykonawcdw reguluj^ przepisy

rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moZe

Z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

UWAGA!

Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnoraocnictwo. Zgodnie

z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu

0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^Ionym w pkt X lit. B SIWZ dla

pelnomocnictw. Kwestie spelniania warunkdw przez wykonawcdw wspdlnie skladaj^cych ofert? reguluje pkt V.3

SIWZ.

5) Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,

dokumenty sporzgdzone w j?zyku obcym winny byd skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

6) Po^wiadczenia za zgodnoSd z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego

zdolnoiciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie

zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaZdego z nich dotycz^ (§ 14

ust.3 rozporz^dzenia w sprawie dokumentdw).

Po^wiadczenie za zgodno^d z oryginalem nast?puje w formie pisemnej.

7) Zamawiaj^cy moZe Zgdad przedstawienia oryginalu lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw,

0 ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, innych niZ o^wiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zloZona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi w^^liwoici co do jej prawdziwo^ci.

Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym S4 skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

Stosownie do art. 15 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwieh publicznych

oraz niektdrych innych ustaw oraz w zwigzku z art. 94 ust.l pkt 2 pzp zamawiaj^cy przekaZe zawiadomienie

0 wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, za po^rednictwem posladca lub pocztg elektroniczn^ (e-mail).
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6. Art. 26 ust.3. ust.3a. ust.4 pzp

Jei:eli Wykonawca nie zlozyi o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o5wiadczeA lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych

do przeprowadzenia post^powania, o^wiadczenia lub dokumenty sq niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^

wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwoici, Zamawiajgcy wzywa do ich ziotenia, uzupelnienia lub poprawienia

lub do udzielenia wyja^niefi w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zio±enia, uzupelnienia

lub poprawienia lub udzielenia wyja^nieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby

uniewainienie post^powania.

Je^eli Wykonawca nie zloiyl wymaganych pelnomocnictw albo zioiyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zloi:enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 4e mimo ich do2enia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa±nienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztoienia wyjainieh dotyczqcych o^wiadczeh

lub dokument6w, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do zloienia oiwiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych okoliczno^ci,

0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, je&li Zamawiajgcy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce

tego Wykonawcy lub moie je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegdlno^ci

rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiotdw

realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, it zgodnie z art. 24aa pzp mote w niniejszym post^powaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast^pnie zbadad, Wykonawca, ktdrego

oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Jeteli Wykonawca, o kt6rym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naletytego wykonania umowy, Zamawiajgcy mote zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktdry zlotyl ofert? najwytej ocenion^
spoirdd pozostalych ofert.

VII. Informacia o sposoble norozumiewania sie Zamawiafacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

o^wiadczeti lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja nii?dzy ZamawiaJ^cym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 t.j.),
osobi^cie, za poirednictwem poslahca, faksu lub przy utyciu ;§rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z zastrzeteniem, it oferta winna zostad zlotona pod rygorem niewatno^ci

w formie pisemnej, pehiomocnictwo winno zostad zlotone z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B SIWZ

(rdwniet w pr^adku jego zlotenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), zai o^wiadczenia

1 dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokumentdw, jakich mote t^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (rdwniet
w pr^adku ich zlotenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt.
rozporz^dzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy utyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu ushig
drog^ elektroniczng (poczt^ elektroniczng e-mail), b^di faksem, bgdz za po^rednictwem poslafica.
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3. Jeieli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

po^rednictwem feksu lub przy u2yciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. 0 ̂wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^, kaida ze stron na igdanie dnigiej strony niezwlocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okreSIonym

w SIWZ.

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

skladane na adres: 6l^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j 208A.
6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^

winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniaoubliczne@nfe-katowice.pl: przekazywane faksem winny byd

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mo±e zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyja^nien

niezwlocznie, jednak nie pdzniej nii na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jeieli wartoid zamdwienia

jest mniejsza ni^: kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
2e wniosek o wyjainienie tre^ci SIWZ wplyngl do Zamawiajgcego nie pdiniej mt do konca dnia, w ktdrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Je2eli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie

terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyc^ udzielonych wyja^nied, Zamawiaj^cy

mo4e udzielid wyja^nien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

Przedluienie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mo2e przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre§d SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jeieli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzied ustawowo

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

11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcamijest:

Mariusz Partyka, Dzial Inwestycji i Zamdwien Publicznych.

adres e-mail - zamowieniapubIiczne@nfe-katowice.pl.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 5 pzp Zamawiaj^cy i^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:

7 000,00 zl (slownie: siedem tysi?cy 00/100 zlotycb).

2. Wykonawca mo2e wniesc wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieniqdzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnoiciowo-kredytowej, z tym,
2e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?2nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nale^ wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poni2ej:

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

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1,40-043 Katowice.

4. W pr^^padku wnoszenia wadium w formie innej nfe piem?ina, Wykonawca obowiqzany jest zkotyd dokuraent

- wadium w kasie ̂ Iqskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
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Tre^6 takiego dokumentu nie mote warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnoici tgdama wypiaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treici winien uwzglfdniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swojq watno^ci^ musi obejmowad okres odpowiadajgcy
terminowi zwi^zama ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofert^ b?dzie zatem dzie6, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter hezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? ^ozenie dokumentu w kasie ^Igskiego OW NFZ, bgdt wptvw ̂ rodkdw
pieni?tnych na podany wytej rachimek bankowy, nrzed uplvwem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastgpi zgodnie z zasadami wynikajgcymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiajgcy zobowi^zany jest odrzucid ofert?, jeteli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w spos6b nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego mote przedhityd termin zwiazania ofertg, z tym
te Zamawiaj^cy mote tyiko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyratenie zgody na przedhitenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhitszy jednak nit 60 dni.

3. Odmowa wyratenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhitenie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiteniem okresu watno^ci

wadium albo, jeteli nie jest to motliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhitony okres zwi^nia ofertg.
Jeteli przedhitenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^ek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhitenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybranajako
najkorzystniejsza.

X. Qpis SDOSobu przygotowywania ofertv

A. Zamawiajgcy prosi Wykonawc? o wypelnienie formular2y (w tym wzor6w oiwiadczen) na maszynie do pisania
albo odr?cznie, drukowanym pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych
i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^d formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy
prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji
okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii danego formularza w potrzebnej iloici
egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem
Wykonawcy - informacje nalety umie^cid w zal^czniku do danego formularza,' sporzgdzonym przez
Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlotenie oferty z wykorzystaniem wzor6w
formularzy oraz innych zalqcznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy,
Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian merytorycznycb zapisdw znajduj^cych si? we
wzorach formulany stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d katdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaletnie od tego,
czy formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Jeteli
Wykonawca przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlno^ci poprzez OCR, zobowi^zany jest
dokladnie przeczytad jego tre^d po przeksztalceniu oraz pordwnad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ.
W przypadku, gdy z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tre^d
oferty nie b?dzie odpowiad^a tre^ci SIWZ, z zastrzeteniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie
odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? muszq byd podpisane przez osoby upowatnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciqgania
zobowi^h 0 wartoici odpowiadajgcej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
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rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upetnomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopif poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dolgc^d do
oferty. Ofert^, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowa^ona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowainion^ zostanie uznana za niewain^.

C. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarc^d w nast^puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia l^l^ski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 7/pii/2017

DOSTAWA ZESTAW6w KOMPUTEROWYCH

NIE OTWIERAd: PRZED: godz. 12.30

Jeieli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ie przesylka zawiera oferty oraz wskazad numer postfpowania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialno^ci
za nast^pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypefaiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZALi^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymienione w pkt 17 formularza
oferty, z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku oiwiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ie nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALi\C2^IKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa defmiuje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

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

„Przez tajemnicf przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktdrych przedsifbiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufhosci."

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

w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca, nie pd^niej nii w terminie

skladania ofert, zastrzeek ie nie mog^ byd one udost^pniane oraz wvkazak ii zastrzeione informacje

stanowi^ tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca mote zlozyd tylko jedn^ ofert? na calo^d zam6wienia. Ofert? skiada si? w formie
pisemnej pod rygorem niewatno^ci. Zamawiaj^cy nie wyrata zgody na zlotenie oferty w postaci

elektronicznej.

G. TreSd zlotonej oferty musi odpowiadad treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 p^.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdinie ubiegaj^cy si?

0 udzielenie zam6wienia musz^ zal^czyd do oferty petnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
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tacy winni ustanowid petnomocnika do reprezentowania ich w postfpowaniu o udzielenie niniejszego

zamdwienia albo do reprezentowania w postfpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument

petaomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreSlonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formulan^ lub oSwiadczen:

1) formularz oferty nale^y wypelnid 1 podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" mo2;e byd u^a piecz?d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY P0DA6 CEN^
OSTATEGZNA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAM6WIENIA,
zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt 1 A;

w pkt 2 naleiy wskazad oferowany termin wykonania (termin dostawy);
w pkt 3 nalely wskazad oferowany okres gwarancji i r?kojmi za wady,
tj. 36, 48 albo 60 miesi?cy;

w pkt 4 naleiy wskazad oferowany termin naprawy przedmiotu umowy;

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

3) formularz opis

rdwnowainoSci

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym, jeZeli
Wykonawca oferuje przedmiot rdwnowainy; patrz pkt IIL3 SIWZ oraz

wskazdwki w treSci samego formularza;

4) Opis - specyfikacja

techniczna (odpowiednio dla

oferowanego komputera

przeno^nego, monitora

komputerowego oraz

pami^ci)

opisy naleiy przygotowad zgodnie z pkt III.4 SIWZ;

5) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

6) wzdr o^wiadczenia o

niepodleganiu wykluczeniu

oraz spelnianiu warunkdw

udziahi

w post?powaniu

naleZy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

7) wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym - patrz pkt
VI pkt 2 SIWZ.

XL Mieisce oraz termin skladania 1 otwarcia ofert

1. Ofert? nale^ zlo^c w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowic^ pokoj nr208A (II pi?tro),
wterminie do dnia do godziny 12.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zloiona po terminie.
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3. Wykonawca mote, przed upiywem terminu do skJadania ofert, zmienid lub wycofad ofert§.

4. Otwarcie ofert odb^dzie si^ w dniu 0 godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 206 (11 pi§tro).

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

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zambwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcbw, a takte informacje

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zambwienia, okresu gwarancji i warunkbw platnoici zawartych

w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert ZamawiaJ^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pn

informacje dotyczqce:

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyb na sfinansowanie zambwienia;

2) firm oraz adresbw Wykonawcbw, ktbr^ ziotyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zambwienia, okresu gwarancji i warunkbw piatno^ci zawartych w ofertach.

Xn. Opts SDOsobu obllczenia cenv ofertv

1. Sposbb obliczenia ceny oferty brutto wynika z pkt lA formularza oferty. Wykonawca oblicza zatem cen^ oferty

dokonuj^c operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt lA.

2. Cena oferty winna zawierab wszelkie koszty, opiaty, podatki (z zastrzeteniem §3 ust.la wzoru umowy) oraz

naletno^ci zwiqzane z realizacj^ zambwienia, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i rozladunku,

ubezpieczenia przedmiotu zambwienia, a takte koszty zwi^zane z realizacj^ zobowi^zah z tytuhi gwarancji

i r?kojmi za wady.

3. Wykonawca w pkt 1A formularza oferty - w zaletno§ci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa

na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza, b^dt odpowiednio nie dolicza, warto^b 23%

podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiqzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz

z oferty informacj?, o ktbrej mowa w art. 91 ust.3a pzp iy/zor zalqczom do SIWZ).

Jeteli zlotono ofert?, ktbrej wybbr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarbw i ushig, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarbw i ushig, ktbry mialby obowi^zek rozliczyb zgodnie

z tymi przepisami. Niniejsza zasada dotyczy odpowiednio sytuacji, gdy tylko niektbre z elementbw kalkulacji

cenowej obj?te s^ tzw. odwrotnym obci^i^niem VAT.

4. Wszystkie ceny (wartoSci) zawarte w ofercie winny zostab przez Wykonawc? podane z dokladno^ciq

do dwbch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, \i ceny (wartoSci) naleiy zaokr^glab do pelnych

groszy, przy czym koncbwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a kobcbwki 0,5 grosza i wyisze zaokr^gla si?

do 1 grosza.

5. Zamawiajgcy odrzuci ofert?, ktbra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d^ prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z zasadami
opisanymi we wzorze umowy.

XIII. Qpis krvteribw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteribw 1 sposobu ocenv ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowab b?d^ przedstawione poniiej kryteria oraz nast?puj^cy sposbb oceny

ofert;

Krvterium I

Cena - waga 60%

najni2sza zaoferowana cena

Ilo^bpunktbw = x 100 pkt x 60%

cena zaoferowana w ofercie badanej
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Krvterium II

Termin dostawy - waga 20%

najkr6ts2y zaoferowany termin

Ilo^e punkt6w = X 100pktx20%
termin zaoferowany w ofercie badanej

Wykonawca winien podad w formularzu oferty oferowany przez siebie termin dostawy przedmiotu zamdwienia, nie
dhiZszy jednak nvt 40 dni licz^c od dnia zawarcia umowy. Termin ten naleiy podad w dniach (rozumianych jako dni
kalendarzowe).

Jeieli Wykonawca zaoferuje termin dostawy krdtszy riit 10 dni, b^dzie nim zwigzany, ale do oceny w ramach

niniejszego kryterium Zamawiaj^cy przyjmie termin dostawy wynosz^cy 10 dni.

Jeieli Wykonawca zaoferuje termin dostawy dhiiszy nii 40 dni, jego oferta zostanie odrzucona.

Je^eli Wykonawca nie wskaie w ofercie oferowanego terminu dostawy, przyjmuje si?, it Wykonawca oferuje
termin 40 dni licz^c od dnia zawarcia umowy.

Krvterium m

Okres gwarancji oraz rfkojmi za wady - waga 20%

Z zastrzetenlem okre^lonym w zdaniu nast?pnym a dotycz^cym punktacji oferty najkorzystniejszej:

Oferta, ktdra zaoferuje 36-miesi?czny okres gwarancji i r?kojmi za wady otrzyraa 0,00 pkt.,

Oferta, ktdra zaoferuje 48-miesi?czny okres gwarancji i r?kojmi za wady otrzyma 50,00 pkt.,
Oferta, ktdra zaoferuje 60-miesi?czny okres gwarancji i r?kojmi za wady otrzyma 100,00 pkt.,
przy czym oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma maksymaln^ ilo^d punktdw (100 pkt.), a wi?c
w przypadku, gdy najcUutszym zaoferowanym spo^rdd wszystkich ofert podlegaj^cych ocenie okresem jest okres 36

miesifcy, albo gdy najdhi2szym zaoferowanym okresem jest okres 48 miesi?cy - wszyscy oferujgcy najdtuiszy
okres otr^muj^ 100 pkt.

Uzyskana przez dan^ ofert? punktacja zostanie przeliczona przez wag? kryterium (20%).

Wykonawca winien wskazad oferowany przez siebie okres gwarancji oraz r?kojmi za wady poprzez zaznaczenie
w formularzu oferty jednej wybranej przez siebie opcji: A, B albo C.

Je±eli Wykonawca nie wskate w ofercie oferowanego okresu gwarancji i r?kojmi za wady, przyjmuje si?, it

Wykonawca oferuje okres 36 miesi?czny. Nie dotyczy to dokonania przez wykonawc? wyboru wi?cej nii jednej

opcji, CO spowoduje odrzucenie oferty.

Jeieli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji oraz r?kojmi za wady dhiiszy nii 60 miesi?cy, b?dzie nim zwi^zany,

ale do oceny w ramach niniejszego kryterium Zamawiaj^cy przyjmie okres wynosz^cy 60 miesi?cy.

Je^eli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady kr6tszy nit 36 miesigce, jego oferta zostanie

odrzucona.

JeZeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady dhiZszy nit 36 miesi?cy ale inny ni2 48 lub 60

miesi?cy, wykonawca b?dzie nim zwi^zany, ale do oceny w ramach niniejszego kryterium Zamawiaj^cy przyjmie

okres wynosz^cy 36 miesi?cy.

Ocena koncowa oferty b?dzie sum^ ilo^ci punktdw uzyskanych w kryteriach I, n oraz III zgodnie z powyzszymi

zasadami.

Pr^ obliczaniu punkty b?dg podawane z dokladno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady

wskazanej w pkt XII ppkt 4 SIWZ.
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XIV. Informacie o formalno^ciach. iakie nowinnv zostad donelnione po wvborae ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zain6wlenia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zam6wienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest waina, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spetnia
wymagania Zamawiaj^cego okre§lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw
oceny ofert okreilonych w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow^ w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrze2:enieni
art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.
Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ pr^
uwzgl?dnieniu przepisdw przej^ciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien
publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy mote zawrzed umow? przed uplywem ww. termindw, je:zeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlotono tylko jedn^ ofert? lub
b) w post?powanlu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej niz kwoty okre^lone w pn^episach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie kohcz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy mo2e wyrazid zgod? na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjng, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdiniej
w dniu wyznaczonym jako dzied zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest wnie^d zabezpieczenie
naleiytego wykonania umowy.

5. Jeieli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moie
wybrad ofert? najkorzystniejszg spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba tc zachodz^ przeslanki uniewainienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nale^vtego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy 2gda od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczemem". Wysoko^d zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie moZe zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?pujQcych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnoSciowo-kredytowej, z tym,
Ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?Znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach.ubezpieczeniowych,

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

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 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. PodchorgZych 1,40-043 Katowice.
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4.

5.

6.

7.

9.

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

jest rfoiyd stosowny dokument w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piftro, pok6j
nr 410, najp6Mej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,

0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem

ci^gloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy

zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowa6 Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moZe warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnoici Z^dania wyplaty przez wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie winnn mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

W okresach przyshiguj^cych Zamawiajgcemu na zwrot poszczegdlnych cz^^ci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy

nie moZe zostad pozbawiony moZliwoici wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleZytego

wykonania umowy, jeZeli zdarzenie uzasadniajgce roszczenie wyst^pilo w okresie waZnoSci zabezpieczenia

(jeZeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waZnoici dokumentu).

Projekt tre^ci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiajgcym po wyborze oferty, a przed zawarciem

umowy.

Zasady zwiqzane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu poszczegdlnych cz^ici zabezpieczenia, okreila

wz6r umowy oraz art. 151 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do

SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwiqzane z realizacji zamowienia.

2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponoszi solidami odpowiedzialnoid za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

XVn. Pouczenie o jrodkach ochronv nrawnei przvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

1.

2.

3.

4.

zamdwienia

Srodki ochrony prawnej przyshiguji na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
Srodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jeZeli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moZe ponie§d szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiajicego przepisdw usta^. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguji rdwnieZ organizacjom wpisanym na list?,

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

Odwolanie przyshiguje wylicznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiajicego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zar iechania czynno^ci, do ktdrej zamawiajicy jest zobowiizany

na podstawie ustawy.

JeZeli warto^d zamdwienia jest mniejsza niZ kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wylgcznie wobec czynno^ci:

1) wybom trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;

2) okre^lenia warunkdw udziahi w post?powaniu^
3) wykluczenia odwohijicego z post?powania o ijidzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwohijicego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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5. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynnoici zamawiajqcego, ktdrej zarzuca si?

niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad ̂ ^danie oraz wskazywad

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

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w fonnie pisenmej lub w postaci elektronicznej

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc^ waZnego kwalifikowanego

certyfikatu lub rdwnowaZnego ̂rodka, spelniaj^cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwohijgcy przesyla kepi? odwdania Zamawiaj^cemu przed uplywem tenninu do wniesienia odwolania w taki

sposdb, aby m6gl on zapoznad si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moie w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechauiu czynnoici,

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

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiajqcy powtarza czynno^d albo

dokonuje czynno^ci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej

czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie pr^shiguje odwolanie, z zastrzeieniem art.

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego

przyshiguje skarga do sgdu. W post?powaniu toczqcym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio

przepisy ustawv z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeZeli przepisy

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do sqdu okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajgcego.

Skarg? wnosi si? za poirednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,

przesylajgc jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZloZenie skargi w placdwce pocztowej operatora

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

rdwnoznaczne zjej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wlaiciwemu sgdowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moZe wnie^d takZe Prezes

Urz?du Zam6wien Publicznych. Prezes Urz?du moZe takZe przystqpid do toczqcego si? post?powania. Do

czynno^ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv

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

13. Szczeg61owe zasady zwi^ne ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zam6wieh

publicznych.

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

natychmiast zglosld Zamawiaj^cemu.

rAWMY
RAO

izdowska
Ji693
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OFERTA

Dane Wykonawcy:
^Iqski OddzialWojewodzki
Narodowego Funduszu Zdtowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

adfes e-mail: Qezeli jest)

strona www: (jezeli jest)

telefon: fax:.

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogt zwrodc wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu)

W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ zestawow

komputerowycb,

1. oferujemy wykonanie dla Sljtskiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^

Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^:

zl brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do ceny netto oferty podatku VAT, jezeli obowiqzek podatkowy spoczywa

na Zamawiaiqcym — patrz informacja. o ktdrei tnowa w art. 91 ust.3a pzp. W takiej sytuacji cenq

oferowanqprzez Wykonawcy b^dzie cena wskazana iako netto. czyli bezpodatku od towarowi ustug.

lA,

Lp. Przedmiot kalkulacji Cena

jednostkowa

netto

w zlotych

Ilosc

sztuk

Wartosc netto

w ziotych

Wartosc 23%

podatku VAT w

ziotych

Wartosc brutto

w zlotych*

1 komputet stacjonamy w wersji
podstawowej

100

2 monitor komputerowy do
komputeia stacjonamego z pkt 1

100

3 Famine przenosna 15

' jezeli obowi^zek podatkowy spoczy^ na Zamawiaj^cym wykonawca nie wypetnia kolumny wartoSd brutto w ztotych
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0:§wiadczamy, ii cena oferty brutto zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki i nale±no^ci zwi^zane z realizacj^

zamdwienia, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i rodadunku, ubezpieczenia przedmiotu zamdwienia,

a takie koszty zwi^ane z realizacj^ zobowiqzan z tytidu gwarancji i rfkojmi za wady.

2. Oswiadczamy, iz zobowijizujemy si? dostarczyc przedmiot zamdwienia w dagu 40 * dni licz^c od
dnia zawarcia umowy.

Licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamdwienia zostan^
udzielone na czas nieokreslony.

*w przypadku, gdy wykonawca oferuje krdtszy niz 40 dm czas dostawy, nalezy wpisac oferowan^ dlugosc
dostawy; wykonawca maze cyfr? „40" przekreslic, jednakze nie jest to wymagane. W przypadku braku
wypeinienia wykropkowanego miejsca przyjmuje si?, ze wykonawca oferuje 40 dniowy termin dostawy.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamdwienia**:

A) 36 miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady

B) 48 miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady

C) 60 miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady

** Wykonawca winien wskazac oferowany przez siebie oktes gwarancji oraz t^kojmi za wady poprzez

zaznaczenie powyzej jcdnej. wybranej przez siebie opcji: A, B albo C.
Jezeli wykonawca oferuje 36 miesi^czny okres gwarancji, nie ma obowi^zku zaznaczac opcji j.w.

Jezeli Wykonawca nie wska:ze w ofercie oferowanego okresu gwarancji i r^kojmi za wady b^d:z wska:ze

go w sposdb niejednoznaczny, przyjmuje si^, iz Wykonawca oferuje okres 36-miesi?czny. Powyzsze

nie dotyczy dokonania przez wykonawc^ wyboru wi^cej niz jednej opcji, co spowoduje odrzucenie
oferty. Wykonawca oswiadcza, ii akceptuje niniejsze.

Bieg okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokoiu odbioru jakosdowego.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki pfatnosci okreslone we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si§ za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania

oferty rozpoczjma si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamdwiema b?dzie fabrycznie

nowy oraz b?dzie pochodzil z biez^cej produkcji, tj. b?dzie W5rprodukowany nie wczesniej niz w 2016 r.

7. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przedmiot zamdwienia b?dzie wyprodukowany

zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosdowy i nadaj^cy si?
do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.

8. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamdwienia pochodzi z legalnego

zrddia, zostanie zakupiony w autoryzowanym kanale sprzeda:^ producenta, b?dzie obj?ty pakietem

uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec

serwisowjt producenta.

9. OSwiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia oswiadczen z pkt 6-8.
2
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10. OSwiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy

informacje niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

11. Oswiadczamy, ze zai^czony do Speqrfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy, zostal przez

nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarda umowy na

warunkach okreslonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

12. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia

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

13. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy korzystac / nie b?dziemy korzystac*

z zasobow innych podmiotow w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej.

*mepotrzebne skre^Ud. Wprzypadku polegania na zdotnoici zawodowej innych podmiotdw Wykonawca
udowodni, ii realizujqc zamdwierde b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tych podmiotdw,

w szczegdinodci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasobdwna potrzeby realizacji zamdwienia

14. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci

zamdwienia**:

Lp. czesc zamowienia fitma podwykonawcy

** nalezy wypekiic w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy wskazuj^^c

cz?sc zamowienia powiezzon^ podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy

15. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalez3rtego wykonania

umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarda umowy.

16. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu

^odpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (tj. KRS

lub CEIDG) b^dz z zal^czonego do niniejszego formularza oferty peinomocnictwa udzielonego przez

osoby odpowiednio upowaznione.

Osoba/osoby upowainione do reprezentacji Wykonawcy i podpisuj^ce ofett?/fotmulatze/
oswiadczenia:

/a

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowainienia do reptezentowania Wykonawcy/

RADC^
Teresa

Kt-

;A
h

P|(awSy
zdOW^B
1693



Nr zamowienia: 7/pn/2017 formularz oferty

17. Zat^^cznikami do niniejszego formulatza oferty nast^puj^ce wypetnione fonnularze,

oswiadczenia oraz dokumen^:

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

2) formularz opis przedmiotu zamowienia

3) formularz opis rownowaznosci - jezeli dotyczy

4) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu

5) pelnomocnictwo osob reprezentuj^icycli Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
- jezeli upraxOTiienie do teprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

6) zobowi^anie innych podmiotow/podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby

wykonania zamowienia - jezeli dotyczy

7) inne - jezeli dotyczy

18. Nast^puj^ce wypdnione formularze, oswiadczenia oraz dokumenty Wykonawca zloiy na wezwanie:

1) formularz wykaz dostaw,

2) dowody potwierdzaj^ce, ze dostawy wykazane w fotmularzu wykaz dostaw zostaly wykonane lub s% wykonywane

nalezycie,

3) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera przenosnego (dot pkt 1 formularza opis przedmiotu

zamowienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera,

4) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego (dot. pkt 2 formularza opis przedmiotu

zamowienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora,

5) Opis - specyfikacja techniczna oferowanej pamigci przenosnej (dot. pkt 3 formularza opis przedmiotu zamowienia) ze

wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanej pami?ci.

19. Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosd do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ustl pkt 23 pzp Wykonawca zlo:^ w terminie okre^onym w pkt VI pkt 2 SIWZ.

Zlozenie tego oswiadczenia wraz z oferty jest bezprzedmiotowe, jako nie spelniaj%ce wymagan ustawy pzp.

Imi^ i nazwisko upeinomocnionego pczedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

RADCAP^WNY
Teresa t/ztfoivska

Kt
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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa lOOszt. zestaw6w komputerowych (stacja robocza + monitor)
oraz 15 szt. paml^ci przenoSnych.

1. Komputer stacjonarny w wersji podstawowej -100 szt.

Lp.
Nazwa

parametru
Opis parametru

1 Typ komputera Komputer stacjonarny.

2 Zastosowanle
Komputer dia pracownikdw korzystaj^cych z podstawowych aplikacjl
biurowych

3 WydajnoSd

Wydajno§6 mierzona testami syntetycznymi programu PCMark 7 Professional
Edition przy rozdzielczoScI obrazu 1920 x 1080 piksell z palet^ kolordw
minimum 32 bit:

- Productivity Score nie mniej n\i 3200 punktbw

- Computation Score nie mniej n\i. 13300 punktbw

4 Dysk twardy
- w technologii SDD

- 0 pojemnoSci nie mniejszej niz 120 GB

- wykorzystuj^cy interfejs SATA

5
Paml§6

operacyjna
- minimum 8GB pami^ci RAM

-  pozostawiony jeden woiny slot b^dzie dodatkowym atutem

6 Obudowa

- matowymlarowa typu desktop

- 0 sumie wymiarbw zewn^trznych nie przekraczajqcej 87 cm

- 0 wysoko^cl nie wi^kszej niZ 10 cm

-  fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie i pionie

- z moZliwoSciq zapi^cia linki zabezpieczajqcej

-  0 stonowanej kolorystyce i wzornictwie

7 Karta grafiki

-  umozliwiajqca wySwietlanie obrazu w maksymalnej rozdzielczoSci
znamionowej monitora oferowanego jako monitor komputerowy do
komputera stacjonarnego w wersji podstawowej (poz. 2.)

- z portem cyfrowym umoZliwiajqcym bez stosowania przej§ci6wek
komunlkacj^ z w/w monitorem

8 Karta dlwi^kowa
-  zintegrowana z piytq gtbwng

-  posiadaj^ca zamontowany w obudowie multimedialny gio^nik

9 Nap^d DVD
-  , posiadaj^cy przynajmniej funkcj? czytnika piyt DVD

- Izamontowany wewnqtrz obudowy komputera
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10 Komunikacja

Minimum jedna karta sieclowa Ethernet:

-  obstuguj^ca pr?dko§ci 100 1 1000 Mbps

-  ze zt^czem RJ-45

-  zintegrowana z plyt^ gl6wn^

-  umoZliwiaj^ca obstug^ trybu PXE

11 Forty zewn^trzne

1. Dost^pne z przodu obudowy o parametrach nie gcrszych n\i:

- minimum 2 szt. USB 2.0 lub USB 3.0

- minimum 1 szt. wyjScie siuchawek

2. Dost^pne z tylu obudowy o parametrach nie gorszych niZ:

- minimum 1 szt. USB 3.0

- minimum 3 szt. USB 2.0 lub USB 3.0,

- minimum 1 szt. VGA lub DVl,

- minimum 1 szt. DVl lub DisplayPort,

- minimum 1 szt. wyjScie audio,

- minimum 1 szt. wej^cie audio,

- minimum 1 szt. RJ45 (karta sieciowa)

12
System

operacyjny

licencja pozwalaj^ca na uZytkowanie MS Windows 10 Professional
64-bit w polskiej wersji j^zykowej

system operacyjny MS Windows klasy Professional w wersji
j^zykowej PL ma byd preinstalowany fabrycznie

nie wymagaj^cy aktywacji za pomoc^ telefonu

13
Dodatkowe

wymagania

1. BIOS komputera z moZliwodci^:

-  skonfigurowania hasfa „Power On" oraz ustawienia hasia dost^pu
do BIOS-u (administratora) w sposdb gwarantuj^cy utrzymanie
zapisanego hasta nawet w przypadku odiqczenia wszystklch
Zrddel zasilania i podtrzymania BIOS

-  blokady/wy^Gzenia portdw USB, COM, karty sieciowej
-  kontroii sekwencji startowej wraz z wyl^czeniem z niej

poszczegdlnych typ6w urz^dzert

-  startu systemu z urz^dzenia USB

-  blokowania uruchamiania stacjl roboczej z zewn^trznych
urz^dzeh

-  obsiugi trybu PXE

- w poiach „asset tag" wpisania unikalnego numeru seryjnego
zgodnego z numerem na naklejce obudowy, program SMBCFG
w sekcji SYSTEM\SeriaI Number: wartodd musi wskazywad
numerseryjny danego komputera.

2. Piyta gidwna oraz karta sieciowa obstuguj^ca rozwiqzanie „Wake on
LAN".

3. UWad szyfruj^cy na ptycie gidwnej pozwalaj^cego m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szyfruj^cych, uWad zgodny ze specyfikacj^
TOG 1.2 /TPM vl.2

^ uy
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14

Spelnianie

wymagart

certyfikatdw,
standard6w i

normy

-  deklaracja zgodnoSci CE

~  certyfikat ISO 9001:2000 lub 1809001:2008 na proces
projektowania i produkcji oferowanych komputerdw

-  zgodno$6 ze standardem Energy Star lub EPEAT Gold

- maksymalna gto^no§6 jednostki centralnej mierzona zgcdnie z
norm^ ISO 7779, oraz wykazana z norm^ ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie wy±sza
n\t 35dB

15 Klawiatura

-  petnowymiarowa

-  uWad klawlszy typu QWERTY US-International

- ze ztqczem USB i kabiem o dtugoSci przynajmniej 1,8m

16
Mysz

komputerowa

- optyczna, przewodowa

- z rolk^ do przewljania

- ze zt^czem USB i kabiem o dtugoScI przynajmniej 1,8m

17 Zasilanie

1. Wymagane dostarczenle kabia zasilaj^cego z wtyczkq pasuj^c^ do
gnlazda elektrycznego typu E i F (..hybrydowa", ..unischuko")

2. Wymogi dotycz^ce zasllacza:

-  jednofazowy przystosowany do napl^cla 230 V i pr^du przemlennego
50 Hz

-  0 sprawnoSci min. 85 %

- mocy umo2llwiaj^ce] bezproblemowq prac^ komputera przy peinym
wyposaZentu go w dodatkowe urz^dzenla zasilane poprzez porty 1
gnlazda rozszerzeh.

2. Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego w wersji podstawowej -100 szt.

Lp.
Nazwa

parametru
OpIs parametru

1 Typ monitora
Monitor w wersji podstawowej do wsp6tpracy z komputerem stacjonarnym w

wersji podstawowej (poz. 1)

2 Parametry

- monitor LCD o przek^tnej minimum 21,5"

-  format obrazu: panoramiczny

-  rozdzielczoSd znamionowa co najmniej 1920 x 1080

- CO najmniej jeden port DVI lub DlsplayPort

- wbudowany hub USB z kabiem fqcz^cym o diugo^ci minimum 1,8 m i
CO najmniej 2 szt. portdw USB w wersji 2.0 lub 3.0

-  przewbd sygnaiu cyfrowego o dtugo^cl minimum 1,8 m,
umo^liwiaj^cy komunikacj^ z zamawianym komputerem (poz. 1)

-  przew6d zasilaj^cy z wtyczk^ pasuj^c^ do gnlazda elektrycznego
typu E 1 F („hybrydowa", „unischuko")

-  regulacja wysokoScI monitora w zakresle min. 10 cm

- mo^liwo§6 pochylania panelu wy^wietlacza.

1
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3
Deklaracje

i standardy

- deklaracja zgodnodcl CE dla monitora

- zgodnodd ze standardem Energy Star lub EPEAT Silver

3. Pami^d przenobna -15szt.

Lp. Nazwa parametru Opis parametru

1 Typ urz^dzenia Szyfrowana pami^d przenodna typu pendrive.

2 Pojemno§6 minimum 32GB

3 Interfejs USB 3.0, zgodny tak±e z USB 2.0

4 Szyfrowanie
-  256-bitowe szyfrowanie sprz^towe AES

-  bez konlecznoSci instalacji dodatkowego oprogramowania

5 Pr^dkodd odczytu minimum 200 MB/s

6 Pr^dkoSd zaplsu minimum 40 MB/s

7 Obudowa
- wstrz^soodporna

-  0 stonowanej kolorystyce i wzornictwie

8
Dodatkowe

wymagania

- wsparcie dla systemdw MS Windows 7/8/8.1/10

-  zgodnodd z certyfikatem FIPS 140-2 Level 3

-  formatowanie zawartodd po maksymalnie 10 prdbach
nieautoryzowanego dost^pu

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

A UV
PRAWNY 4

Uzdowsko
-1693
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OPIS r6wnowa2nosci

Wykonawg, ktorg oJemj<i prt^edmiot romom^nj do opisanego u>formulary opis pn^dmiotu s^amomenia, obomcmani

sn nypeinic ipodpisac obok fomular^ opispr^dmiotu s^mowienia rownie^ niniejssy formulaic opis romom^osci.

Zioi^nk formulary opis romowa^osci obok fomulars^ opis prs^edmiotu s^amowienia, odcsytywanejest w ten sposob,

iZ opisane w formularzu opis rownowaznosci elementy rownowazpe, zp^t^tijq, odpowiadajqce im elementy wskazane

w formularzp opisprzedmiotu S(am6wienia.

Niewypeinienie bqdz niezaiqczenie niniejss(ego Jomularza do oferty oznacz?> R ̂ konasvca ojeruje prs^dmiot

zamowienia zgodny z opisem zawartym w Jomularzu opispm^dmiotu zamowienia.

Jeze/i Wykonawca nypelni ipodpisze tylkoformularz opis przedmiotu zamowienia, b^d^je to stanowilo oswiadczenie woli

Wykonawy Jednozpaczne z zamiarem zaoferowania przedmiotu zamowienia zgodnego z opisem zawar^m w formularz^

opis przedmiotu zamowienia (tj. bez skorsystania z mosjiwosci zaoferowaniaprzedmiotu zamowienia rownowazpego).

Wypelniajeic niniejsty formularz Wykonawca winien uwzgkdnic uymogipkt 111.3 SIWZ.

1) Oswiadczamy, iz oferujemy system operacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 1
poz. 12 formularza opis przedmiotu zamowienia.

Nazwa systemu opeiacyjnego:

Nazwa pcoducenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^qr rownowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzglednieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.

^ lAr ̂  |i
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2) Oswiadczamy, iz oferujemy normy/standafdy/certyfikaty rownowazne do norm, standardow,

certyfikatow wskazanych w pkt 1 poz. 14, pkt 2 poz. 3 oraz pkt 3 poz. 8 formularza opis przedmiotu
zamowienia.

Ponizej podajemy nazw? normy/standardu/certyfikatu rownowaznego do wskazanego przez
Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu zamowienia — nalezy wypetnxd w zakresie. ktdry

dotyczy oferty Wykonawcy.

a) nazwa certyfikatu rownowaznego do certyfikatu ISO 9001:2000 lub certyfikatu ISO 9001:2008 na

proces projektowania i produkcji oferowanych komputerow - pkt 1 poz. 14 formularza opis przedmiotu

zamowienia.

b) nazwa standardu rownowaznego do standardu Energy Star lub standardu EPEAT Gold - pkt 1 poz.

14 formularza opis przedmiotu zamowienia.

c) nazwa normy rownowaznej do normy ISO 7779 oraz normy ISO 9296 - pkt 1 poz. 14 formularza

opis przedmiotu zamowienia.

d) nazwa standardu rownowaznego do standardu Energy Star lub standardu EPEAT Silver - pkt 2 poz.

3 formularza opis przedmiotu zamowienia.

\J
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e) nazwa certyfikatu rownowaznego do certyfikatu FIPS 140-2 Level 3 - pkt 3 poz. 8 formularza opis
przedmiotu zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

)A UV

RAOC^P

itomSQ V^dOWBkS
Kt;1603
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skkn Oddziaiem Wojewodzkim,

reprezentowanym przez:

—  Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzib^w Katowicach przy ul. Kossudia 13, zwanym dale] „Zamawiaj^cym"

a

, wpisanym do w imieniu ktorego dzlala:

—  zwanym dale) „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zestawow komputerowych oraz pami?ci przenosnych

(zwanych takze „sprz?tem" oraz „przedmiotem umowy") dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zal^czniku nr 1

do umowy.

(Uwaga: nr 1 ^ostanie pr^gotowany w oparciu o formula}^ opts przedmiotu s^momenia i formulary opis

romoufa^osci. Na ti^iqcznik nr 1 do umony b^dq, sktadac sk takze opiy ~ specg^kage techniczjie :^lqczpne prz^z

Wykonawc^ do oferty.).

2. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz dostarczony przedmiot umowy b?dzie fabrycznie nowy oraz b?dzie

pochodzil z biez^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2017 r.

3. Wykonawca zobowi^uje si?, iz dostarczony przedmiot umowy b?dzie wyprodukowany zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosdowy i nadaj^cy si?

do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosd CE.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy pochodz^cy z legalnego zrodla, zakupiony

w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta oraz obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych

(na warunkach opisanych w niniejszej umowie) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec

serwisow^ producenta.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? na z^danie ktorejkolwiek z osob wskazanych w §4 ust.l b%dz ust.2

umowy niezwlocznie przedlo^c Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji

zgodnosd CE, a takze posiadanie certyfikatow oraz zgodnosc ze standardami i normami, o ktorych

mowa w zal^czniku nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie dokumenty, w tym licencyjne, a takze ewentualne

nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4 ust.l lub ust.2

umowy.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze dokumenty oraz ewentualne nosniki, o ktorych mowa

w ust. 5 i ust 6, nie naruszaj^ praw innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, praw do

znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowit^

odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^.

8. Zamawiaj^cy z tytulu zrealizowania calego przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zapladc Wykonawcy

wynagrodzenie caikowite okreslone w §3 ust.l umowy.

ust.Pi ust.10 — jeieU dotyczy Wykonawcy
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9. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonatiie cz^sci zamowienia wskazanej w oferde

Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 7/pn/2017, tj

stosomie do tresci ofirty)! nie powierza wykonania cz^sci zamowienia podwykonawcom.

10. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w oferde Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 7/pn/2017. Zmiana
b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy. Jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach

okredonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania

warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust.l pkt 2 C5rt. ustawy, Wykonawca jest

obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelnia warunek w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakde post?powania

0 udzielenie zamowienia (zamowienie nr 7/pn/2017).

§2

Termin i miejsce realizacji umowy

1. • Wykonawca zobowij^zuje si? dostarczyc sprz?t zgodnie z zai^cznikiem nr 1 do umowy w ciqgu

dni licz^c od dnia zawarda umowy.

la. W przypadku, gdy dotrzymanie przez Wykonawc? terminu wskazanego w ust. 1 nie b?dzie mozliwe

z przyczyn lez^cych po stronie Zamawiaj^cego lub wskutek okolicznosd sily wyzszej (w rozumieniu

przyj?tym w orzecznictwie), bieg terminu zostanie zawieszony do czasu ust^ienia przeszkody.

Okolicznosd zawieszenia terminu oraz jego kontynuacji zostan^ potwierdzone przez Strony

na pismie stosownym aneksem do umowy. Jezeli okres zawieszenia przekroczy 4 miesi^ce,

Zamawiaj^cy moze rozwi^zac umow? w formie pisemnej. Rozwi^anie umowy nast^i z chwil^

otrzymania przez Wykonawc? pisemnej informacji o rozwi^zaniu umowy przez Zamawiajjtcego.

2. Licencje (Ucencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszej umowy zostaj^

udzielone na czas nieokreslony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo do ich dystrybuowania

1 sprzeda:^, nie naruszaj^c praw, w tym prawa wlasnosd, praw autorskich innych osob lub

podmiotow. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniaj^ Zamawiaj^cego

do uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym

zakresie ich funkcjonalnosd.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc sprz?t wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko

do miejsca znajduj^cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce dostawy).

4. O konkretnym terminie dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac Zamawiaj^cego

z CO najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: telefonicznie pod nr telefonu lub

za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

5. Dostarczenie sprz?tu winno zostac potwierdzone odbioru ilosciompo. ktory winien zawierac

nast?puj^ce elementy: nazwa i adres Wykonawcy (sprzedawcy), numer niniejszej umowy, rodzaj

i ilosc dostarczonego sprz?tu wraz z numerami seryjnymi oraz cenami jednostkowymi oraz termm

dostarczenia sprz?tu.

Dostarczenie sprz?tu innego producenta b^dz innego modelu niz wskazany w tresd zal^cznika nr 1

do umowy, uniemozliwia dokoname skutecznego odbioru takiego sprz?tu. W takiej sytuacji

podpisanie protokoiu odbioru ilosciowego nie b?dzie mozliwe a strony umowy zobowi^zane b?d^

do stwierdzenia na pismie, iz sprz?t dostarczony przez Wykonawc? nie zostal odebrany przez

APRAWNY ^
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6.

7.

Zamawiaj^cego z powodu niezgodnosci w zakresie producenta lub modelu sprz^tu w stosunku

do wskazanego w umowie.

W przypadku realizowania umowy przez Wykonawc? dostawami cz^sciowymi, na co Zamawiajj^cy

wyraza zgod§, dokumentami potwierdzaj^cymi poszczegolne dostawy cz^sdowe bgd^ odr^bne

protokoty odbioru ilosdowego - czesdowego.

Nie pozniej niz 21 dni po podpisaniu ostatniego protokolu odbioru ilosdowego Zamawiaj^cy

zakonczy tzw. odbior jakosdowy, ktory zostanie potwierdzony protokokm odbioru iakoscioweeo.

Jednym z warunkow dokonania odbioru jakosdowego jest przekazanie przez Wykonawc?

Zamawiaj^cemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez producenta. W trakde odbioru

jakosdowego mi^dzy innymi b^dzie miaio miejsce badanie losowo wybranych komputerow pod

k^tem spelniania wymagan niniejszej umowy. Badanie nast^i przy uzydu oprogramowania

wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy. Zamawiaj^cy moze podj^c decyzj? o przeprowadzeniu

badania pod nadzorem biegtego-rzeczoznawcy.

Kazdy z dostarczonych przez Wykonawc^ komputerow oraz monitorow winien zostac oznaczony

pelnym identyfikatorem modelu, jednoznacznie identyfikuj^cym konfiguracj?. Jezeli oznaczenie

z tabliczki znamionowej danego komputera bgdzie sprzeczne z oznaczeniem modelu wskazanego w

zal^czniku nr 1 do umowy, Zamawiaj^cy uzna, iz dostarczony model nie odpowiada wymogom

umowy.

Jezeli podczas odbioru jakosdowego okaze si?, ze dostarczony przez Wykonawc? sprz?t nie spelnia

wymagan okreslonych w umowie, w szczegolnosd komputery nie spelniaj^ wymagan dotycz^cych

wydajnosd odnosz^cych si? do testow programu PCMark 7 Professional Edition, Wykonawca

zobowi^zany b?d2ie do wymiany sprz?tu niespelniaj^cego ktoregokolwiek z wymagan umowy na

sprz?t spelniaj^cy wszystkie wymagania. W takim przypadku wymiana sprz?tu winna nast^ic w dqgu

7 dni liczj^c od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiaj^cego. Zawiadomienie moze nast^ic

pisemnie, faksem lub na adres e-mail Wykonawcy podany w § 4 ust. 3 umowy.

10. Podpisanie protokolu odbioru jakosdowego zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem

nalezytego wykonania umowy, w sytuacji, gdy Zamawiaj^cy stwierdzi zgodnosc realizacji przedmiotu

umowy z umow^ w zakresie ilosd, jakosd odebranego sprz?tu, terminowosd dostawy

oraz pozostalych wymogow umowy odnosz^cych si? do dostawy zestawow komputerowych.

11. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczanego sprz?tu przechodzi

na Zamawiaj^cego z chwil^ podpisania protokolu odbioru ilosdowego ^ub protokolu odbioru

ilosdowego - cz?sdowego).

12. Obowi^zek sporz^dzenia protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, spoczywa na

Wykonawcy. Kazdy protokol winien bye podpisany przez przedstawideli obu Stron umowy,

o ktorych mowa odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umowy.

9.

§3

Wynagtodzenie calkowite umowy i sposob zapl'aty

1. Z tjrtuiu zrealizowania calej umowy Zamawiaj^cy zaplad Wykonawcy wynagrodzenie calkowite

w wysokosd: zl brutto (siownie: zlotych brutto), w tym wynagrodzenie

calkowite netto: zl, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy - kalkulacja cenowa.

({Jwaga: t^tqci^nik nr 2 ̂pstaniepr^goto)vany w oparciu o pkt 1Aformularsp oferty).

Teresa
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1a. Na Zamawiaj^cym spoczywa obowi^ek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarow

i usiug w odniesieniu do elementow kalkulacji wskazanych w zal^czniku nr 2 do umowy (t^apispo^ostanie

w umowie, wylcic^nie je^li jvykonawca ̂ deklarowai, miejsce taka ̂ tuaga).

2. Wjmagrodzenie calkowite brutto okre^one w ust.l niniejszego paragrafii zawiera wszelkie koszty,

oplaty, podatki i naleznosci zwiz^zane z realizacj^ umowy, w tym koszty transportu do wskazanego

miejsca, roziadunku, ubezpieczenia przedmiotu zamowienia, a takze koszty zwiq.zane z realizacj^

zobowi^zan z tytulu gwarancji i rfkojmi za wady.

3. Zapiata wynagrodzenia nast^i jednorazowo w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni licz^c

od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez Wykonawc? prawidlowo wystawionej faktury

VAT, na podstawie protokolu odbioru jakosdowego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany

na fakturze VAT.

4. Na fakturze VAT Wykonawca winien umiesdc nast?puj^ce dane nabywqr: Narodowy Fundusz

Zdrowia z siedziby w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^

faktur VAT jest Sl^ski Oddziat Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844

Katowice.

5. Wartosc brutto faktury VAT wystawionej na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty

wynagrodzenia calkowitego brutto, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Za dat? dokonania platnosd wynagrodzenia uznaje si? dzien obd^enia rachunku Zamawiaj^cego.

7. Zamawiaj^cy zapiad Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplade wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

8. Przeniesienie wierzytelnosd wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzed^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosd.

9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podadm VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, zmiana

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

calkowite netto umowy (ust 1), w tym takze wartosd netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy,

zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT,

wynagrodzenie calkowite brutto umowy (ust. 1) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez

Wykonawc? w zamowieniu nr 7/pn/2017, 1^ zl brutto. W przypadku zmniejszenia stawki

podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (ust. 1), w tym takze do wartosd netto

podanych w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizszej)

wysokosd. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelldmi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia

umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.

§4

1. Ospb^ zobowi^zan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacjq.

niniejszej umowy w zakresie formalnym, jest: tel , adres e-mail:

2. Osob^ zobowi^zan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacji

niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznion^ do podpisania protokolow, o ktorych

mowa w niniejszej umowie, jest: , tel , adres e-mail: lub tel ,

adres email: Dla skutecznosd wystarczy dzialanie jednej z wymienionych osob.
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3.

4.

Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawq^ do podpisywania protokolow, o ktorych mowa

w niniejszej umowie oraz zobowi^zan^ do nadzorowania realizacji umowy jest tel

tel. kom , adres e-mail:

Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosd bgdzie wymagala

jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do dru^ej Strony umowy. W tresd

oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje zmiana.

§5

Wamnki gwarancji i f^kojmi za wady pfzedmiotu umowv

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela - miesi^cznej* gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu umowy na

warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz w zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg okresu

gwarancji i r^kojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokolu odbioru jakosdowego.

Gwarantem z tytulu niniejszej gwarancji jakosd w caijrm okresie udzielonej gwarancji jest zarowno

Wykonawca jak i producent.

% nykropkowane miejsce t^stanie wpisanj okres ̂ arangi orai^ r^kojmi f^oferoivany Wykonawca

w ofercie ̂ io^nej w v^momeniu nr 7Ipnj2017

3. Wykonawca zobowi^uje si? do bezplatnego usuni^cia wad fizycznych przedmiotu umowy

(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli wady

ujawni^ si? w okresie gwarancji.

4. Zamawiaj^cemu przysluguje z^danie dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli

w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie jego naprawy, a przedmiot umowy jest nadal

wadliwy.

4a. Wykonawca moze dokonac dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli usuni?de

wady wi^zaloby si? z nadmiemym utrudnieniem dla Wykonawcy albo byloby nieuzasadnione

ekonomicznie. Jezeli nie jest mozliwe dostarczenie (wymiana) przedmiotu wolnego od wad

o parametrach identycznych jak opisano w zal^tczniku nr 1 do umowy, Wykonawca moze dostarczyc

przedmiot o parametrach lepszych. Ocena czy parametry proponowanego przedmiotu lepsze

nalezy do Zamawiaj^cego.

5. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okoUcznosci uzasadniaj^cych z^danie wymiany, opisanych

w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowi^zuje si? do wymiany sprz?tu na wolny od wad

w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie. Wszellde koszty zwi^zane

z wymiany sprz?tu, ewentualn^ instalacj^ i transportem ponosi Wykonawca.

6. Termin naprawy sprz?tu b?d^cego przedmiotem niniejszej umowy przez Wykonawc? wraz z jego

dostarczeniem do siedziby Zamawiaj^cego ̂ Catowice, ul. Kossutha 13) w okresie gwarancji wynosi

14 dni licz^c od dnia odebrania sprz?tu z siedziby Zamawiaj^cego. W przypadku gdy Wykonawca

przewiduje, ze termin wykonania naprawy b?dzie dluzszy niz 14 dni licz^c od dnia odebrania sprz?tu

z siedziby Zamawiaj^cego, do czasu wykonania naprawy Wykonawca zapewnia bezplatnie jednostk?

zast?pcz^ o parametrach co najmniej takich samych jak jednostka uszkodzona. Jednostk? zast?pcz^

Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiaj^cego najpozniej w dniu nast?pnym po przekazaniu

jednostki uszkodzonej do naprawy i stwierdzeniu wydluzonego czasu naprawy.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? do odbioru sprz?tu z siedziby Zamawiaj^cego w terminie 3 dni

roboczych licz^c od dnia zawiadomienia o k« jniecznosci dokonania naprawy sprz?tu. Wszystkie

Terosa
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koszty zwi^zane z napraw^ sprz^tu (w szczegolnosd koszty robocizny i cz^sci) oraz jego transportem

w celu dokonania naprawy ponosi Wykonawca.

8. W przypadku awarii dysku twardego komputera Wykonawca zobowi^uje si? do przeprowadzenia

diagnostyki awarii w siedzibie Zamawiajj^cego przy udziale pracovmikow Zamawiaj^cego.

Przeprowadzenie diagnostyki awarii oraz jej usuni?cie winno nast^ic w ciqgu 14 dni licz^c od dnia,

w ktorym Zamawiaj^cy dokonat zgioszenia awarii.

9. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnieri gwarancyjnych Zamawiaj^cego b^dz z tytulu r?kojnii

za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy, mog^ bye skutecznie przekazane za posrednictwem faksu

na numer Wykonawcy: lub poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy:

Fakt otxzymania zawiadomienia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast

potwierdzic za posrednictwem faksu na numer Zamawiajvego: lub poczty

elektronicznej na adres e-mail Zamawiaj^cego;

10. Wykonawca zobowi^zuje si? w okresie udzielonej gwarancji do zapewnienia nieodplatnego

serwisowania sprz?tu w autoryzowanym punkde serwisowym producenta. Gwarantem na zasadzie

solidamej odpowiedzialnosd jest Wykonawca oraz producent. Wystawc^ dokumentu gwarancyjnego

winien bye producent.

11. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu umowy nie mog^ bye

sprzeczne z warunkami gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej

sytuacji, Strony zwi^zane s^ postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca przekaze

Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu podpisania protokolu odbioru

jakosdowego.

§6

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplad Zamawiaj^cemu kary

umowne:

1) w wysokosd 10% wjmagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w § 3 ust 1 umowy —

w przypadku odst^ienia od umowy b^dz w przypadku rozwi^zania umowy przez Zamawiaj^cego

z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa odpowiednio w pkt 2, §6a umowy

lub w §8 ust. 1 umowy;

2) w wysokosd 200 zl za kazdy dzieh opoznienia w dpstawie sprz?tu w stosunku do terminu

wskazanego w §2 ust.1 umowy. Jezeli opoznienie przekroczy 15 dni Zamawiaj^cy moze

skorzystac z prawa do rozwijizania umowy na zasadach opisanych w § 6a oraz naliczyc odr?bn^

kar? umownjt w wysokosd i na zasadach okreslonych w pkt 1;

3) w wysokosd 250 zl za kazdy dzieh opoznienia w wymianie sprz?tu na wolny od wad w stosunku

do terminu okreslonego w §5 ust.5 umowy;

4) w wysokosd 200 zl za kazdy dzieh opoznienia w naprawie sprz?tu w stosunku do terminu

okreslonego w §5 ust.6 zd. pierwsze umowy;

5) w wysokosd 200 zl za kazdy dzieh opoznienia w dostarczeniu jednostki 2ast?pc2ej w stosunku do

terminu okreslonego w §5 ust.6 zd. trzede umowy;

6) w wysokosd 250 zl za kazdy dzieh opoznienia w odebraniu sprz?tu z siedziby Zamawiaj^cego

w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust.7 umowy;

7) w wysokosd 350 zl za kazdy dzieh opoznienia w wymianie sprz?tu niespelniaj^cego wymagah

umowy w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.9 umowy^

uv ̂  M
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Nf zamowienia: 7/pn/2017 wzorumowy

8) w wysokosci 100 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §5 ust.8

zd.2 umowy.

2. Zama"wiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosd

rzeczywisde pomesionej szkody.

3. Sankcja w postad kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 do 8 zostaje wyl^czona:

1) w sytuacjach spowodowanych okolicznosdami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego, a takze

2) w przypadkach zaistnienia okolicznosd siiy wyzszej (w rozumieniu przyj^tym w orzecznictwie).

Sytuacje wskazane w pkt 1 oraz pkt 2 powoduj^ zawieszenie biegu terminow do czasu ust^ienia

przeszkody. Okolicznosd zawieszenia terminu oraz jego kontynuacji zostan^ potwierdzone przez

Strony na pismie.

§6a

1. Zamawiajjicy b?dzie mogl skorzystac z prawa do rozwi^zania umowy w sytuacji jezeli opoznieme

^ dostawie przekroczy 15 dni w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.l umowy.

2. Rozwi^zanie umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nast^ic poprzez pisemne

oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosd stanowij^ce podstaw? rozwi^zania

umowy. Rozwi^zanie umowy nast^puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy

pisemnego oswiadczenia. W przj^adku rozwi^zania umowy Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie

jed3mie za faktycznie dostarczon^ cz^sc sprz^tu, co do ktorej Zamawiaj^cy dokonat odbioru

jakosdowego.

3. Zarowno w przypadku odst^ienia od umowy, jak i jej rozwi^zania Zamawiaj^cemu przysluguje

uprawnienie do naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej,

o ktorej mowa w §6 ust.l pkt 1 umowy, z zastrzezeniem §6 ust3 umowy.

§7

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosd zl (slownie:

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

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakde 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 d^losd zabezpieczenia i bez zmniejszania

jego wysokosd. O zamiarze dokonarua zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia

zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (odpowiednio 70 % i 30%),

Zamawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosd wyst^ienia z roszczeniem z tytulu

zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajj^ce roszczenie wystqpilo

w okresie waznosd zabezpieczenia Qezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu -

w okresie waznosd dokumentu).

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

publicznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie do 30 dni

licz^c od dnia podpisania protokolu odbioru jakosdowego do wysokosd 70 % wniesionego

zabezpieczenia. Pozostale do 30 % wniesionego 2abezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uply\me okresu r^kojmi za wady.

RAD^A P^WNY r\

j/|^ \Wli|



Nr zamowienia: 7/pn/2017 wzorumowy

§8

1. Osoby po stronie Wykonawq^ nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do sprz?tu
Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^an
z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady, zobowi^zane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych
i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakde realizacji
umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada
za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si^ wykonuj^c obowi^ki
wynikaj^ce z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa
na Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego
do odst^ienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosd wskazanej w §6 ust. 1
pkt 1 umowy, a takze do powiadomienia stosownych organow.

2. Osoby wskazane w ust.l niniejszego paragrafu zobowi^zane zlozyc na r§ce Pelnomocnika
ds. Ochrony Informacji Niejawnych Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia - , tel we wczesniej uzgodnionym z nim terminie, oswiadczenie

o tresd stanowi^cej zal^znik nr 3 do umowy

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji
zastrzezonych jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych
w ustawie, uzyskanych w trakde realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz
ich zrodla.

§9

1. Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego
pisemny wniosek, innego modelu sprz^tu tego samego producenta (tj. odpowiednio komputera
stacjonamego lub monitora komputerowego) niz model wskazany w oferde zlozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 7/pn/2017, pod warunkiem l^cznego speinienia ponizszych przeslanek:

a) inny model sprz^tu tego samego producenta b^dzie spelniat wymogi opisane w zamowieniu
nr 7/pn/2017;

b) cena za inny model sprz^tu nie b^dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany
w oferde zlozonej w zamowieniu nr 7/pn/2017;

c) Wykonawca przediozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta ^ub przedstawidela
producenta) sprzQtu potwierdzaj^ce, iz model sprz^tu wskazany w oferde zlozonej w zamowieniu
nr 7/pn/2017 nie jest mozKwy do dostarczenia przez Wykonawcy.

2. Zasady opisane w ust.l znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zamiaru dostarczenia przez
Wykonawc? innego moddu procesora komputerowego tego samego producenta niz model wskazany
w oferde zlozonej w zamowieniu nr 7/pn/2017.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 i ust. 2, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do umowy
poprzedzonego pisemny zgod^ Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wpljwu na bieg terminu wykonania
umowy.

4. Regulacje ust.1 oraz ust 3 odpowiednio stosuje si? do pami^d przenosnych.

§10

uv
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Nr zamowienia: 7/pn/2017 wzor umowy

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej nmowy, przy uwzgl?dnieniu wyj^tkow w niej

przewidzianych, wymagac b^dzie fonny pisemnej pod rygorem niewaznosd.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

4. Umowa b^dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ztozon^ w zamowieniu nr 7/pn/2017.

5. Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni^du s^du

wlasdwego dla siedziby Sl^sldego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(Katowice).

6. Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

^CH WYKONAWCA

Narodowego

DariuszKaczmarek

RADC,

NACZkLNlK.WvdziadAdministracyj^-Gospodarczego
<5llaskieEoOddziahjj^jewodzkiego
odowe^Fundu J w Ka.o«.cachkWNV Narodowego

ws^a

1683
yimian Zioikn

KlHROWNfK.
Dzidulnvvestycji i Zamowien Publicznych^Jaskiego Oddziahi Wojewodzkiego^Q^arodo^g^uszu Zdrowm w Katowicach Katowicftcn

Narodowego WJcaci



Nr zamdwienia: 7/pn/2017 zaiqcznik nr 3 do umowy

(imi$ i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu toZsamoSci)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.) w myst, ktorej za dane uwaza si^ wszelkie
informacje dotyczqce zidentyfikowanej tub mozliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej.

Zobowi^zuj^ si^:

1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

2) nie pozostawiac bez dozoru, ani udost^pniac osobom nieupowaznionym
dokumentow materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;

3) nie wykorzystywac an! nie udost?pniac nieuprawnionym dokumentacji z danymi
do innych celow niz siuizbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtocznego zniszczenia, w sposob uniemoziiwiaj^cy zidentyfikowanie
danych, wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych iub bi^dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia iub zaistnienia okoiicznoSci wskazuj^cych
na naruszenia ochrony danych, bezzwtocznie powiadomic Administratora
Bezpieczehstwa Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora
systemu informatycznego, wfasciwego ze wzgi^du na zaistniaty incydent
kierownika komorki organizacyjnej w Narodowym Funduszu Zdrowia, a po
godzinach urz^dowania rownieZ ochron? obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegoinej dbatosci o zachowanie poufno^ci,
integralnosci i dost^pnosci danych zwiqzanych z dokumentami znajdujqcymi si?
w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, takze dotycz^cych danych
pracownikdw, dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury
sprz?towo - programowej systemow informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczegoinej
dbatosci o zachowanie poufnosci tresci dokumentow, ktore znajdujq si? w obrocie
w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dost?pu do danych.

Wvkonano w 2 iednobrzmiacvch eazemolarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

MiejscowoS6, data czytelny podpis

WYKONAWCA

RADdA PRAWNY

Terodp^zdowska
Kt-1693



Nrzamowienia: 7/pn/2016 wzor informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*

*wzaleznosci odsytuacji wykonawcy nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie b^dzie prowadzic do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug.

2) b^dzie prowadzic do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow 1 ustug. W zwi^zku

z niniejszym wskazuj^ ponizej:

la.

Ip Nazwa (rodzaj) towaru Iub ustugi, ktdrych dostawa iub
Swiadczenie b^dzie prowadzid do powstania obowiqzku
podatkowego u Zamawiaj^cego zgodnie z przepisami o
podatku od towarbw 1 usiug**

WartoSd towaru iub usiugi bez kwoty
podatku od towarbw 1 usiug VAT [zi] tj.
wartoSd netto podana w formuiarzu
oferty

** •rabel^ nalezy wypetnic tylko w przypadku, gdy dostawa towaru Iub swiadczenie usiugi
b^dzie prowadzid do powstania obowi^zku podatkowego u Zamawlaj^cego.

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust3a pzp, jezeii zfozono ofert^, ktdrej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, kory miaiby obowi^zek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c oferty,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty b^dzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazuj^c nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie b^dzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^cich wartosc bez kwoty podatku.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

rawny

^zdowsku
'1693



Nrzamowienia: 7/pn/2017 wzor oswiadczenta o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spetnianiu warunkow udziafu w post^powaniu

Wykonawca:

(peha nat(walfima, adres, w t^ale^nosd
odpodmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG)

O^WIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

ORAZ SPELNIANIU WARUNK6W UDZIM.U W POST^POWANIU

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa zestawow komputerowych

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki, oswiadczam, co nast^puje:

1. O^WIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

LA.

Oswiadczam, ±e nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Oswiadczam, ie zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na podstawie art.

ustawy Prawo zamowien publicznych ^odac majcicci t^tosowanie podstawy n^kluc^snia sposrod

ivymiemonjch w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustanrp Psp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z ww. okolicznosci^ na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien publicznych, podj^lem nast?puj^ce srodki naprawcze:

Uwaga! Zgodnk art. 24 ust.8pap, Wykonawca, ktorypodkga uykluc^eniu napodstawie ust. 1 pkt 13 i 14 orai^ 16-20

pfp, mo^e prspdstawic dowo^ na to, ̂  polite pra(ea(^ niego srodki sci nystarct^jctce do uykaapnia jego ra^telnosd, n>

ss^golnosd udowodnic naprawienie ss(kody nyn^dapnej pr^estpstwem lub pn^estpstwem skarhowym, a^doscucaynienie
pienkape op doapanq, krywd^ lub naprawienie si(ko^, nyctyrpujcice ayjasnienie stanu fakyc^ego oraa^ wspolprac^
^ organami sdgania orai^pot^ide konkretnych srodkow technic^nych, organis^yjnych i kadronych, ktore sei odpowiednie dla

i^obiegania dalsaym pn(estpstwom lub praystpstwom skarbonym lub nieprawidlowemu postpowaniu nykonawy.

Praypisu t^nia pierwssygo nie stosuje sk, jeayli wobec Wykonawy, b^dcicego podmiotem a(biorowym, ora^ecapno

prawomocnym nyrohem scidu apkai^ ubiegania sii o ud^elenie s^mowienia oma^ nie uplynql okreslony w ym nyroku okres

obowieiiywania tego t^akaap.



Nr zamowlenia: 7/pn/2017 wz6roswiadczenla o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spetnianiu warunkow udztatu w post^powaniu

LB.

Oswiadczam, iz spetniam warunek udziatu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego

w SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadama wjrmaganego doswiadczenia).

II. O^WIADCZENIE DOTYCZACE PQDMIOTU. NA KT6rEGO ZASOBY POWOLUTE SIE

WYKONAWCA

Oswiadczam, ie w celu wykazania spetniania warunku udzialu w post^owaniu okreslonego przez

Zamawiaj^cego w pkt V pkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej nast^puj^cych podmiotow:

Lp. Nazwa/firma oraz
adtes podmiotu

NIP/PESEL

/w zaleznosd od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powoltije si? na zdolnosd
zawodow^ podmiotu

Oswiadczam, ie w stosunku do ww. podmiotow, na ktorych zdolnosc zawodow^

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

o udzielenie zamowienia w zakresie okreslonym jv art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20pvp oraz, ze podfnioty te

spelniaj^ w zakresie, w jakim powoiuj? si? na ich zasoby, warunek udzialu w post?powaniu.

III. O^WIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACTI

Oswiadczam, ie wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaly przedstawione z peln^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

RADcA Pf AWNY

Terosm^aowska
Kt^TC93



Nr zamowienia: 7/pii/2017 - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

Jako uczestnik post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 3/pn/2017, oswiadczam,

ze:

nie nalez^*/ nalezq* do tej samejgrupy kapitatowej, wrozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), z innym

wykonawcq lub wykonawcami, ktdrzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu. **

* niepotrzebne skresliC

przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze zlo^6 wraz

z o§wiadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq

nie prowadzq do zakidcenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

Przez grup^ kapitahwq - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentdw nale^ rozumied ws^stkich przedsi^biorcow, ktor^

sq kontrolowani w sposob bezpo^redni lub poiredni przez Jednego przedsi^biorcq, w tym rdwniez

tego przedsiqbiorcq.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej [www.nfz-katowice.pD informacji, o ktdrej mowa

w art. 86 ust.5 pzp bez wezwania.

Uwaga: ztozenie oswiadczenia wraz z oferty nie powoduje wypelnienia obowi^zku w3mikaj^cego

z normy art 24 ust.ll pzp. Oswiadczenie musi zostac ztozone w ww. terminie [art. 24 ustll

pzp).

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:
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