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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA PRZEL4CZNIK6w SIECIOWCH ORAZ PRACE WDROZENIOWE

za^acznikami do ninieiszei SIWZ sa;

1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamowienia

3. formularz wykaz dostaw

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

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

6." wzor oswiadczehia- grupakapitalowa

7; wzor umowy wraz z zal^cznikami:

- zal^cznik nr 3 - Umowa o zachowaniu poufiiosci wraz z wzorem oswiadczenia;

- zal^cznik nr 4 - Klauzula iriformacyjna dot. przetwarzania da^nych osobowych wraz ze wzorem

oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

- zai^cznik nr 5 - wzor protokohi dostawy

- zai^cznik nr 6 - wzor protokohi wdrozenia
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DS; EKONOxMiaWO-FRM/^

data i podpis:



Nr zam6wienia: 7/pn/2019

I. Nazwa ffirmaVoraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzia} Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;

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

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Postfpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2.004 r. Prawo zamdwien publicznych (j .t. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).

Rodzaj zamdwienia: dostawa

Warto^d zamdwienia jest mniejsza nit rdwnowartoSd kwoty 144.000 euro.

Numer postfpowania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 7/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod W niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takte „SIWZ" mowa jest o "pzp",
naleiy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa
jest 0 "Zamawiaj^cym", nale^y przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleiy przez to rozumied
dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz^dzeniu Ministra

Rozwoju w sprawie dokumentdw" nale^ przez to rozumied rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moi:e i^dai zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U.20I6, poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotii zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa przetqcznikdw sieciowych oraz prace wdroieniowe, zgodnie z yanadami
okre^lonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy.

Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwien tCPV): 32.42.00.00-3 - urz^dzenia sieciowe.

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostaw? nast?puj^cego sprz?tu:

1) przel^cznik dost?powy modulamy - 3 sztuki,

2) modul kart liniowych (typ 1) - 9 sztuk,

3) modul kart liniowych (typ 2) -1 sztuka,

4) modul kart liniowych (typ 3) -12 sztuk,'

5) modul kart liniowych (typ 4) - 4 sztuki,

6) przel^cznik dost?powy z funkcj^ l^czenia w stos - 4 sztuki

oraz prace wdroieniowe, ktdrych zakres okre^la formularz opis przedmiotu zamdwienia.

»Wykonawca winien podad w tre^ci formularza opis przedmiotu zamdwienia nazw? producenta oraz nazw?

modelu oferowanego sprz?tu.

Formularz opis przedmiotu zamdwienia, w tym wskazana przez Wykonawc? nazwa producenta oraz nazwa modelu,
skladaj^ si? na tredd oferty.

Uwaga!

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwo^d dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek
i za zgod4 Zamawiaj^cego, innego modelu danego sprz?tu tego samego producenta nii model wskazany przez
Wykonawc? w ofercie zlozonej w zamdwieniu nr 7/pn/2019, pod warunkiem l^cznego spelnienia przeslanek
opisanych we wzorze umowy.
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Realizacja zam6wienia b^dzie przebiegaia na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym zai^cznik
do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la wanmki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.

Uwaea!

Nazwy protokolow, standardow oraz rozwiqzan uzyte w formularzu opts przedmiotu zamowienia, typu: protokol

802.1AB (LLDP), LLDP-MED, protokol 802. Iq, mechanizm qos (802. Ip, ToS, TCP/UDP, DiffServ), protokdl
agregacji portow 802.3AD, protokdl routingu RIPv2, OSPF,OSPFv3, protokol VRRP, serwer RADIUS, serwer

DHCP, protokdl SFTP, protokdl SNMPv2c, SNMPv3, RSTP (802. Iw), MSTP (802. Is), IP V6,IPv4. PIM-SM, PIM-

DM, mechanizm BPDU.ACL, 802.1AE (MACsec), SSHv2, port konsoli RS232 i USB, protokdl sFlow, protokdl

NetFlow, PoE (802.3at), TDR, auto MDI-MDIX, port 40gbps QSFP, kable DAC QSFP, wkladki 40G QSFP+LC,

kable DAC sfp, RSTP, MSTP, SSHv2, SNTP, nie stanowiq wskazania znakdw towarowych, patentdw lub

pochodzenia, zrddla lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego

wykonawc^.

Opts przedmiotu zamdwienia nie narusza art. 29 ust.3 i art. 30 ust.4 pzp i nie wymaga dopuszczenia przedmiotu

rdwnowaznego. Wskazanie nazw przelqcznikdw Aruba bqdz posiadanych przez Zamawiajqcego kart liniowych,

a takze standardu lEC 302 CI3 jako standardu zgodnosci gniazd w posiadanych przez Zamawiajqcego listwach

zasilajqcych, sluzy jedynie opisaniu posiadanej infrastruktury, co do ktdrej dostarczane elementy winny bye

przystosowane do wspdlpracy.

2. Wykonawca winien z\otyi nast^puj^ce o^wiadczenia. ktdrych treSd znajduje si? w formularzu opis przedmiotu

zamdwienia:

a) O^wiadczamy i zobowi^zujemy si?, ii oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t b?dzie fabrycznie nowy

oraz.wyprodukowany nie wcze^niej ni^ w 2018 r. W defmicji sprz?tu fabrycznie nowego nie mie^ci si? sprz?t

ponownie wpfowadzony na rynek przez producenta sprz?tu po przeprowadzonym procesie jego odnowienia

(ang. „refurbished"). Zamawiajqcy nie dopuszcza dostarczenia sprzftu ponownie wprowadzonego na rynek

przez producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. ..refurbished").

b) O^wiadczamy i zobowi^zujemy si?, \i oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t b?dzie wyprodukowany

zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w peini warto^ciowy i nadaj^cy si? do

u:zywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.

c) O^wiadczamy i zobowi^jemy si?, it oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t pochodzi z legalnego

irddla, b?dzie obJ?ty pakietem uprawnieb gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we

wzorze umowy) zawartych w cenie i ̂ wiadczonych przez sied serwisow^ producenta sprz?tu.

d) O^wiadczamy i zobowi^zujemy si?, \t w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p do wszelkich

poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez producenta, w tym prawo do ich

pobrania bezpo^rednio ze strony producenta b^dz w inny sposdb udost?pniony przez Wykonawc?,

zainstalowania i uiytkowania, bez naruszania praw innych osdb lub podmiotdw, z zachowaniem zasad

dotycz^cych licencji na oprogramowanie opisanych we wzorze umowy. Pod poj?ciem „oprogramowanie"

rozumie si? oprogramowanie wbudowane/ zainstalowane na sprz?cie b^di oprogramowanie niezb?dne do

poprawnego funkcjonowania sprz?tu.

e) O^wiadczamy i zobowi^jemy si?, iz prace wdro^eniowe wykona osoba/osoby posiadaj^ca odpowiednie

kwaliflkacje dla realizacji tego rodzaju prac, tj. inZynier/iniynierowie dedykowany przez Wykonawc?

stosownie do przedmiotu prac wdroieniowych.

» O^wiadczamy, ii uzyskali^my wszelkie niezb?dne zapewnienia do zloienia powyiiszych o^wiadczeb.

OSwiadczenia wymienione powy^ej stanowiq tre^d oferty, a tym samym nie stanowiq dokumentdw w rozumieniu

art.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokumentdw,

jakich moie ±^dad zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

r)
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3. Warunki gwarancii i r^koimi za wadv:

Wykonawca winien zaoferowa6 60-iniesi^cznq gwarancj? oraz r^kojmi? za wady przedmiotu zamdwienia

na warunkach opisanych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokohi dostawy.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ byd sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b?d^ postanowieniami

umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ byd korzystniejsze

od okredlonych w umowie.

4. Warunki piatno^ci: okre^la wdr umowy.

5. Inne informacie.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo^ci sktadania ofert cze^ciowvch. co oznacza, Wykonawca mo^e zioiyd
tylko jedn^ ofert? na caio^d zamdwienia.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiliwo^ci sktadania ofert wariantowych.

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

• J?zyk post?powania.

Wyjadnia si?, li zgodnie z zasad^ wyra^on^ w art. 9 ust; 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^zie si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktdra formuhije zasad? uiywania j?zyka

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

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

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

pqchodzenia towa:rdw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

6. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca mo^e powierzvd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp j:ada wskazania przez Wvkonawce czefei zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce frnn
podwvkonawcdw fpatrz: formularz oferty).

3) Zamawiaj^cy nie ±^da, aby Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz?dci zamdwienia
podwykonawcy/om, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu
w post?powaniu zamieszczal informacje o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.1
pkt 1 pzp, chyba, ie podwykonawca jest jednoczeSnie podmiotem, na ktdrego zasoby Wykonawca powohije
si? na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania warunku udziahi
w post?powaniu (warunku dot. zdolnodci zawodowej - posiadanie wymaganego do^wiadczenia).

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jeieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 pzp, w celu wykazania spetoiania
warunku udziahi w post?powaniu (warunku dot. zdolnodci zawodowej - posiadanie wymaganego
do^wiadczenia), Wykonawca jest obowigzany wykazad Zamawiaj^cemu, ie proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia go w stopniu nie mniejszym nii podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

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

pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem s^ ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?5d

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

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

a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.



Nr zam6wienia: 7/pn/2019

»W zwi^zku z powyiszym podwykonawc^ w niniejszym zam6wieniu nie b?dzie producent

sprz^tu/oprogramowania, ani i:aden inny podmiot, od ktdrego Wykonawca zakupii towar w celu dalszej

odsprzedaiy w przyszlo^ci, o ile zakup nie zostal lub nie zostanie dokonany tylko i wyi^cznie w celu wykonania
przedmiotowego zamdwienia o udzielenie zamdwienia publicznego.

rV. Termin i mieisce wykonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia:

a) dostawa sprz^tu obj^tego przedmiotem zamdwienia winna zostad zrealizowana w terminie do 40 dni licz^c

od dnia zawarcia umowy;

b) prace wdrozeniowe obj?te przedmiotem zamdwienia winny zostad zrealizowane w terminie do 60 ̂ i
licz^c od dnia podpisania protokohi dostawy.

Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamdwienia (licencje na oprogramowanie komputerowe) winny

zostad udzielone na czas nieoznaczony, przy zachowaniu zasad i wymogdw okre^lonych w formularzu opis

przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.

2. Miejsce wykonania zamdwienia: ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

V. Warunki udzialu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

o zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy zdolno^ci zawodowej

(posiadanie wymaganego do^wiadczenia)

Ad.l) Art. 22 ust.l nkt 1 pzd - nicpodleganie wvkluczeniu.

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

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu

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

intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez oSwiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moi;e przedstawid

dowody na to, is, podj?te przez niego ̂ rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania Jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci

udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoSduczynienie

pieni?^e za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz

wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podJ?cie konkretnych ̂ rodkdw 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?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

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

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

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby,

warunku udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa

w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy mo^:e wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

4
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Ad.2) Art. 22 ust.l okt 2 pzd - spelnianie warunku udzialu w Dostepowaniu okre^Ionego przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ.

Art. 22 ustlb okt 3 Dzn - warunek udziatu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowef.

W celu wykazania spetaienia warunku udziahi w postepowaniu dotycz^cego zdobo^ci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wladczenia), a opisanego poni^ej, Wykonawca skiada o^wiadczenie o spebiianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lita
i lit.b SIWZ.

Wykonawca winien spehiid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia)
polegaj^cy na naleiytym wykonaniu, a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub cigglych rdwniez wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialatao^ci jest krdtszy

- w tym okresie, przynajmniej 1 dostawy sprz^tu sieciowego (wSrdd dostarczonego sprz^tu powinny

znajdowa^ si? takze przel^czniki sieciowe) wykonanej lub wykoriywanej, o warto^ci wskazanej poni&j.

Pod pojeciem wvkonana dostawa nale^y rozumied zamdwienie polegaj^ce na dostawie sprz^tu sieciowego

0 wartoSci nie mniejszej niz 150.000,00 ziotych brutto, ktdrego realizacja zostala zakodczona (umowa zostala

zrealizowana). Wirdd dostarczonego sprz^tu powinny znajdowad sif takze przel^czniki sieciowe.

Pod pojeciem wvkonvwana dostawa naleJy rozumied zamdwienie bed^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal

realizowana) polegaj^ce na dostawie sprzftu sieciowego, ktdrego pewna cze^d o warto^ci nie mniejszej nit

150.000,00 ziotych brutto, zostala juz zrealizowana. W^rdd dostarczonego sprz^tu powinny znajdOwad sif takie

przel^czniki sieciowe.

(Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie ^wiadczefl okresowvch lub ciaglvch. Jezieli Wykonawca powola si? na

wykonywanie dostawy stanowi^cej ̂ wiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^zany bedzie

^ wykazad (udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter ̂ wiadczenia).

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku Swiadczed okresowych lub ci^glych rdwniei: wykonywanych -

Wykonawca zamieszcza w formularzn wykaz dostaw wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania

1 podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowoddw okre^laj^cych, czy te

dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleJycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powy:^ej,

s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane,

a w przypadku iwiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jei:eli z uzasadnionej przyczyny

r) 0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy;
w przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^di inne dokumenty

potwierdzaj^ce ich naleiyte wykonywanie powinny byd wydane nie wcze^niej nit 3 miesi^ce przed uplywem

terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kaidej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, ie dostawa
zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie.

♦ Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ byd sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi
z dokumentdw potwierdzaj^cych naleZyte wykonanie (wykonywanie) dostaw.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat^ wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania
(zakodczenia) dostawy (umowa zostala zrealizowana); w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal

realizowana) - Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakoAczenia) zrealizowanej juZ cz^^ci

dostawy z zaznaczeniem, iZ jest to zamdwienie nadal realizowane (umowa jest nadal realizowana).

♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartoSd dostawy, Wykonawca:



n

o

Nr zam6wienia: 7/pn/2019

- w przypadku dostawy wykonanej (umowa zostaia zrealizowana) - wpisuje kwot? brutto w ziotych za calo^d

wykonanej dostawy, zaS

- w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje zardwno kwot? brutto

w zlotych za zrealizowan^ juz w ramach caioSci cz?^d dostawy oraz kwot? brutto w zlotych stanowi^c^ wartoSc

catej dostawy.

♦ Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawcf zamowien bylby szerszy (np. obejmowaiby
rdwniez dostaw? innych elementdw, iimego asortymentu lub inny rodzaj zamowienia, np. usiugi), Wykonawca

winien wyodr^bnid i podad dane dotycz^ce dostawy sprz?tu sieciowego.

W przypadku podawania warto^ci Wykonawca winien wpisad zardwno kwot? brutto stanowiqc^ warto^d calego

zamdwienia (umowy), jak i warto^d brutto samej dostawy sprz§tu sieciowego.

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

♦ Wykonawca podaje w formularzu wykaz dostaw informacj?, czy wykazana dostawa jest dostawy wykonan^, czy
nadal wykonywan^.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spebiid ka^dy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;

b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spelnid

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

przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mo^liwo^ci

sumowania zdobo^ci zawodowej - doSwiadczenia).

3. W ̂i^zku z art. 22a ust. 1 pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia speiniania warunkow
udzialu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czfsci,

polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifmansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

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

1) Wykonawca, ktdry polega na zdobo^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiob, udowodni
Zamawiaj^cemu, te realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu,

w szczegdbo^ci przedstawiaj^c zobowi^anie tego, podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych

zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, is udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot jego zdobo^d zawodowa

(do^wiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spetaiania warunku udziab w post?powaniu oraz

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

Uwaga! W przypadku polegania na zdoboSci zawodowej innego podmiotu/dw, Wykonawca jest zobowi^any

wskazad ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdobo^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innych podmiotdw na zasadach

okre^lonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo2:liwiaj^cym naleiyte

wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami

gwarantuje rzepzywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy ̂ ^da wskazania w szczegdbo^ci:

a) podmiob, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

. b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiob;
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c) sposobu wykorzystania zasob6w innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zambwienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zambwienia publicznego.

Informacje, o ktbrych mowa powyiej pod lit.a)-d), winnv znale:fb si^ w zobowi^aniu podmiotu do oddania

do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobbw na potrzeby realizacji zambwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktbrvm mowa wvzef. Wvkonawca zalacza do ofertv.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdobo^ci zawodowe podmiotu, o ktbrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie

potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udziahi w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy ie^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego:

a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowi^zai si^ do osobistego wykonania odpowiedniej cz^^ci zambwienia, jeiieli wykaie zdolno^ci

zawodowe, o ktbrych mowa w art. 22a ust.l pzp.

VA. Podstawy wykluczenia. o ktbrvch mowa w art. 24 ust.5 pzp

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

VI. Wykaz o^wiadczen lub dokumentbw potwierdzaiacych snelnianie warunkbw udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktuaihe na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktbrym mowa w art 25a ust.l pkt 1 pzp,

tj. 4e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spebiia warunek udziahi w postepowaniu w zakresie

dotycz^cym zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia).

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wstepne potwierdzenie, Wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spebiia warunek udziahi w postepowaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktbry powohije sie na zasoby innych podmiotbw, w celu wykazania braku ismienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spehiiania, w zakresie, w Jakim powohije sie na ich zasoby, warunku udziahi

w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wladczenlu, o ktbrym mowa powyiej (por. art. 25a

ust.3 pkt 2 pzp).

Wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp, zal^czono do SIWZ.

2) zobowlqzanle Innego podmlotu/bw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobbw na potrzeby

realizacji zambwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu/bw - patrz pkt V

pkt 3 SIWZ).

W terminie 3 dnl od dnia zamleszczenla na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktbrej mowa

w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaie Zamawiaj^cemu o^wiadczenie Wykonawcy o przynale^noSbi albo

braku przynaleznoSci do tej same] grupy kapitalowej, o ktbrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.

W przypadku przynaleimo^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moie zloiyb wraz z o^wiadczeniem

dokumenty he^dl informacje potwierdzaj^ce, ie powi^ania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklbcenia

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zambwienia.

Por. art. 24 ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajbw

dokumentbw (...).

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.
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3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostaia najwy^ej oceniona,
do zio^:enia w wvznaczonvm. nie krdtszvm niz 5 dni. terminie aktualnych na dzien zio:zenia nast?puj^cych
dokumentdw;

a) wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw) wykonanych lub wykonywanych w okfesie ostatnich trzech (3)

lat przed uplywem terminu skiadania ofert - a jeieli okres prowadzenia dziaialno^ci jest krdtszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy
zostaly wykonane (per. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ) oraz zai^czeniem

b) dowoddw okre^laj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s§ wykonywane nale2ycie, przy
czym dowodami, o ktdrych mowa powy^:ej, s^ referencje b^di inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych s^

wykonywane, a Jewell z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ̂ wiadczed okresowych lub ci^glych

nadal wykonywanych referencje b^dz irme dokumenty potwierdzaj4ce ich nale^e wykonywanie powinny

byd wydane nie wcze^niej ni^ 3 niiesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.

»Je2;eli Wykonawca polega na zdotao^ci zawodowej irmego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz

z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

»Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej dwiadczenie okresowe lub ci^gle,

w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^zany b?dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter ̂ wiadczenia.

4. W przypadku wsndlneeo ubiegania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada ka^dy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Oswiadczenie to winno potwierdzid spebiianie warunkdw udziahi

:w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaZdy z Wykonawcdw wykazuje

spebiianie warunku udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada ka^idy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

o udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potwierdzid spebiianie warunku

opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodziebiie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spebiid samodzietaie przynajinniej jeden

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

Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doSwiadczenie (brak moZliwoSci sumowania zdolnoSci

zawodowej - doSwiadczenia).

5. Forma oSwiadczen i dokumentdw.

UWAGA! W nbiiejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostaia dopuszczona mozliwoSd

skladania dokumentdw lub oSwiadczed, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Mbiistra Rozwoju z dnia 26.07.2016 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 ze zm.), przy uZyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej.

Zamawiaj^cy nie dopuScil moZliwoSci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyciu Srodkdw

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

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

W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostaia dopuszczona moiiliwoSd

skladania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uiyciu Srodkdw komunikacji

elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
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Przedsi^biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich (...)/Dz.U.2018,poz. 1993/, ztym i:e:

1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane s^

w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem,

2) po^wiadczenie za zgodnoSc z oiyginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,

sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor^cznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane w oryginale lub w formie notarialnie po^wiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykdnawcy wspdbie ubiegaj^cy si^ o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty

pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid nebomocnika do reprezentowania

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

umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pebomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pebomocnictw.

»Po^wiadczenia za zgodno^d z oiygbalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdobo^ciach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdbie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaidego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentdw).

»Zamawiaj4cy moie iz^dad przedstawienia oryginab lub notariabie po^wiadczonej kopii dokumentdw

lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyi^cznie wtedy, gdy zb^ona kopia jest nieczyteba lub budzi

w^tpliwobi CO do jej prawdziwobi.

»Zgpdnie z §16 rozporz^dzenia Mbistra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...),

'  dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny byd skladane wraz z tbmaczeniem najpzyk polski.

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

Jezeli Wykonawca nie zb^i o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczeA lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okolicznobi, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, bb innych dokumentdw niezbpdnych do

przeprowadzenia postppowania, oSwiadczenia bb dokumenty s^ niekompletae, zawieraj^ bl?dy bb budz^ wskazane

przez Zamawiaj^cego w^tpliwobi, Zamawiaj^cy wzywa do ich zbiienia, uzupebienia bb poprawienia bb do

udzielania wyjabied w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zb^;enia, uzupebienia bb

poprawienia bb udzielenia wyjabien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bybby uniewa^ienie

postppowania.

Jewell Wykonawca nie zb^l wymaganych pebomocnictw albo zbiyl wadliwe pebomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zb^enia w termbie przez siebie wskazanym, chyba te mimo ich zbi;enia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne bybby uniewa;znienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa tak^e, w wyznaczonym przez siebie termbie, do zbienia wyjabien dotycz^cych o^wiadczeh

bb dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zbtenia oSwiadczed bb dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznobi,

o ktdiych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia bb dokumenty dotycz^ce

tego Wykonawcy bb moze je uzyskad za pomoc^ bezplataych i ogdbodost?pnych baz danych, w szczegdbobi

rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 btego 2005 r. o bformatyzacji, dzialabobi podmiotdw

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
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Zapisy pkt VI ppkt 5-7 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentdw/oswiadczen wymaganych

w niniejszym post^powaniu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, ii zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nastfpnie zbadad, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkprzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek
udzialu w postfpowaniu.

» Je^eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla sip od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moie zbadad, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w postppowaniu wykonawca, ktdry zlo^yl ofertp najwyiej ocenion^

spo^rdd pozostalych ofert.

VII. Informacia o sobsobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz nrzekazvwania

olwiadczed lub dokumentdw. Osobv unrawnione do nbrozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mipdzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa sip za po^rednictwem operatora pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za po^rednictwem poslanca, faksu

lub przy uzyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu

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

rygorem niewaino^ci w formie pisemnej, pebiomocnictwo winno zostad zloi;one z zachowaniem formy okredlonej

w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego zloienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a

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

w sprawie rodzaj6w dokumentdw, jakich moi:e zamawiaj^cy od wykonawcy w postppowaniu o udzielenie

,  zamdwienia (rdwnie^ w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),

w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem. z jednoczesnym uwzglpdnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra

Przedsipbiorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw

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

Uwzglpdniono art. 18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwied publicznych oraz

niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rdwniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

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

przy uzyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu ushig

drog^ elektroniczn^ (tj. pocztq elektroniczn^ e-mail), h^di faksem, b^di za podrednictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

po^rednictwem faksu lub przy uzyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. 0 ̂wiadczeniu uslug drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), ka^da ze stron na i^danie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

w SIWZ.

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

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

winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@.nfz-katowice.Dl: przekazywane faksem winny byd

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjadnienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjadnied

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

niezwlocznie, jednak nie pdzniej nii. na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli warlord zamdwienia

jest mniejsza ni^ kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
10
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is wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^i do Zamawiaj^cego nie poMej nit do koAca dnia, w ktdrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Je^eli wniosek o wyjasnienie tre^ci SIWZ wplyn^I po uplywie

terminu skiadania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nieA, Zamawiaj^cy

moze udzielid wyja^nien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

Przedteenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.l

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mo^;e przed uplywem terminu skiadania ofert zmienid tre^d SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, je^;eli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

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

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

Ewa Adamaszek - Specjalista w Dziale Inwestycji i ZamdwieA Publicznych;

adres e-mail: zamowieniaDubliczne@,nfz-katowice.Dl.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

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

14.000,00 zl (slownie: czternaicie tysi?cy 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moZe wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj§cych formach:

1) pieni^dzu,

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

Ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?Znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

:  ' : . ■ b utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleZy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poniZej:

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

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

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

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niZ pieni?Zna, Wykonawca obowi^zany jest zIoZyd dokument

- wadium w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie moZe warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadno§ci Z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waZno^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy

terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa termin skiadania

ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? zIoZenie dokumentu w kasie ^l^skiego OW NFZ, b^dz wplvw §rodk6w
pieni?Znych na podany wyZej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skiadania ofert. o ktdiym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^any jest odrzucid ofert?, jeZeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

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

IX. Termin zwiazania oferta

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

skiadania ofert.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moiQ przediu^d termin zwi^zania ofert^, z tym
ze Zamawiaj^cy mozie tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^zania ofert^, zwrdcid si? do

Wykonawcdw o wyrai:enie zgody na przediui;enie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak ni^ 60 dni.

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

4. Przedhiiienie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z Jednoczesnym przedhizeniem okresu waJnoSci

wadium albo, je^eli nie jest to mo^liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedteony okres zwi^ania ofert^.

JeZeli przedhizenie terminu zwi^zania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadium lub jego przedhiZenia dotyczy jedynie Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza.

IX. Opts sposobu przygotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnid forinularze (w tym wzory oSwiadczen) na maszynie do pisania albo odr?cznie,

drukowanym pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji.

W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6 formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy naleZy wpisad

"nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male,

nalezy wykonad kserokopi? danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnid wg potrzeb oraz

podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje naleZy umieScid w zal^czniku

do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?. Ofert? nalezy przygotowad oraz zlozyd

z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zai^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku

przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dqkonywad zmian merytorycznych zapisdw

znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowiqcych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedWadanych w ofercie formularzy niezaleZnie od tego,

czy fortnularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny spos6b. JeZeli

;  Wykonawca przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlno^ci poprzez OCR, zobowiqzany jest

dokladnie przeczytad jego tre^d po przeksztalceniu oraz pordwnad j^ z oiyginalnymi zapisami SIWZ.

W przypadku, gdy z powodu b}?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tredd

oferty nie b?dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrze2;eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie

odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego, a przygotowywane przez

Wykonawc? muszq byd podpisane przez osoby upowa^;nione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

zobowiqzan o warto^ci odpowiadajqcej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

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

oryginat petnomocoictwa (lub jego kopi? po^wiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale:^ dolqczyd

do oferty. Ofert?, oswiadczenia i irme dokumenty winna podpisad osoba upowainiona do reprezentowania

Wykonawcy.

C. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?pujqcej formie; w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojew6dzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 7/pn/2019

DOSTAWA PRZELACZNIKOW SIECIOWYCH ORAZ PRACE WDROZENIOWE

NIE OTWiERAl!: PRZED: ?..°...0.k.M9. godz. 11.30

A ̂
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Jezeli oferta jest wysytana za pomoc^ przesyiki kurierskiej albo listowej, Wykonawca na kopercie
zewn^trznej winien zaznaczyd, i& przesytka zawiera ofert^ oraz wskazad numer post^powania. Zamawiaj^cy
nie ponosi odpowiedzialno^ci za nast^pstwa spowodowane brakiem wiasciwego zabezpieczenia oferty lub
brakiem ktdrejkolwiek z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlo&nie do kopefty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZALj^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymienione w pkt 15 formularza

oferty, z uwzglfdnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku o^wiadczen 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, tQ nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powania, Wykonawca powinien

umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA" lub

oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa defmiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.):

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

przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegdlnym

zestawieniu i zbiorze ich elementdw nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem

informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osdb, o He uprawniony do korzystania z informacji

lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnice przedsifbiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pd:^niej ni2 w terminie
skladania ofert, zastrzegl. nie mogq byd one udostfpniane oraz wvkazal. ii zastrzezone informacje
stanowi^ tajemnice przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moiie zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca mo^e ziozyd tylko jedn^ ofertf na calo^d zam6wienia. Ofertf sklada sif w formie
pisemnej pod rygorem niewainoSci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zioienie oferty w postaci
elektronicznej.

G. Tre^d ztozonej oferty musi odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno§ci wymienionych w art. 89 ust. I pzp.

H. Wykonawcy mog^ wsp6Inie ubiegad sif o udzielenie zam6wienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sif
o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy winni ustanowid nelnomocnika do reprezentowania ich w postfpowaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w postfpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument
pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreSlonym w pkt X lit. B SIWZ dla pebiomocnictw.

4^.
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I. Sposob wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

formularz oferty

formularz opis przedmiotu

zamowienia

formularz wykaz dostaw

wzor informacji, o ktorej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

wzor oswiadczenia o

niepodleganiu wykluczeniu

wzor oswiadczenia - grupa

kapitalowa

nale^ wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" mote bye uzyta piecz^c firmowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie z kalkulacj^ cenow§ z pkt I A;

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

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

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

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

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyc w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

a

XL Mieisce oraz termin skladania 1 otwarcia ofert

,Tk Ofert§nalezy zlozyc siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II pi^tro),

w terminie do dnia do godziny 11.00.
Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktora zostala zlozona po terminie.

Wykonawca mote, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac ofert?.
Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ..2..9...0i."201§*v"" o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokoj nr 217A (II pi?tro).

Otwarcie ofert jest jawne. Be^osrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jaka
zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych
w ofertach.

Niezwlocmie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl)
informacje dotycz^ce:

1) kwoty,jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adresow Wykonawcdw, ktorzy zlo^li oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofertach.

2.

3.

4.

5-

6.

7.

XII. Opis sposobu obliczenia cenv oferty

1. Sposob obliczenia c?ny oferty wynika z pkt lA formularza oferty. Wykonawca dokonuje zatem operacji
matematycznych w kolejnotei podanej w pkt lA. Cena oferty winna zawierac wszeMe koszty, oplaty, podatki

i naleznosci zwi^ane z realizacj^ zamowienia, zgodnie ze wzorem lunowy.
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2. Wykonawca odpowiednio w pkt 1 oraz w pkt lA formularza oferty w zalemo^ci od tego, czy obowi^ek

zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do ceny (warto^ci) netto dolicza,

hi^di odpowiednio nie dolicza, warto^6 23% podatku VAT.

W celu ustalenia, na kirn spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty

informacj?, o ktbrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor zalqczono do SIfFZ).

Jez:eli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^ku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarbw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i using, ktbry mialby obowi^ek rozliczyd zgodnie
z tymi przepisami.

3. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokiadno^ci^

do dw6ch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, it ceny (warto^ci) nalezy zaokr^glad do pelnych

groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a kobcdwki 0,5 grosza i wyfeze zaokr^gla si? do

1 grosza.

4. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawieraia bi?dy w obliczeniu ceny.

5. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d4 prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

XIII. OdIs krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem was tvch krvteridw i sposobu oceny ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione poniiiej kryterium oraz nast?puj4cy sposdb
oceny ofert:

Cena - waga 100%

najniisza cena spoSrdd wszystkich ocenianych ofert

Ilo^d punktdw = x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Przy obliczaniu punkty b?d4 podawane z dokladno^ci^ do dwdch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady
wskazanej w pkt XII ppkt 3 SIWZ.

SIWZ, w tym formularz apisprzedmiotu zamowienia, zawiera standardyjakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a
pzp.

XIV. Infofmacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostad dopcinione do wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia nublicznego

Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest waina, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreSlonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zarhdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrze^eniem
art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.
Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
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).
Zamawiaj^cy moi:e zawrzed umow? przed uplywem ww. termindw, jeZeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zloiono tylko jedn^ ofert? lub
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b) w post^powaniu o udzielenie zambwienia o wartoSci mniejszej nii kwoty okreSlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^i termin do wniesienia odwolania na czynnosci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie koAcz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokiadny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy mo2e wyrazid zgod§ na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpbzniej
w dniu wyznaczonym jako dzieA zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnieSd zabezpieczenie
nale^ego wykonania umowy.

5. Jeieli Wykonawca, ktbrego oferta zostala. wybrana, uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zambwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale^ytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moie

wybrab ofert? najkorzystniejsz^ spo^rbd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewatoienia postfpowania, o ktbrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nale^tego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy od Wykonawcy, ktbrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, zwraego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^b zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie mote zostac wniesione wedhjg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spbldzielczej kasy oszcz?dnoteiowo-kredytowej, z tym,
te zobowi^zanie kasyjest zawsze zobowi^zaniem pieni?teym;

c) gjyarancjach bankowych,

^  - ■ d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
ponitej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najpbteiej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelewbw 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 przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zlo:^b stosowny dokument w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokbj
nr 410, najpbiniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mote dokonab zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktbrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostab dokonana z zachowaniem
ci^glotei zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokotei. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowab Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mote warunkowab
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnotei z:^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mieb charakter bezwarunkowv i nieodwotalnv.

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

umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu poszczegblnych cz^^ci zabezpieczenia, okre^la

wz6r umowy oraz art. 151 pzp.

XVI. Istotne Dostanowienia umowv - wz6r umowy

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do treSci zawieranej umowy oraz wysokoSd kar

umownych z tytuhj niewykonania lub nienale^ytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony

do SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszle zobowigzania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.

2. Integraln^ cz^^ci^ przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ

stanowi^ca zal^cznik nr 3 do wzoru umowy (umowy).

3. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno^d za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv nrawnei Drzvsluguiacvch Wvkonawcv w toku Dostepowania o udzielenie

zamdwienia

1. ^rodki ochrony prawtiej przysluguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jei;eli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moie ponieSd szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshjguj^ rdwnie^ organizacjom wpisanym na list?,

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

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

/ na podstawie ustawy.

5. Jezeli wartoSd zamdwienia jest mniejsza nii kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynno^ci:

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

2) okre^lenia warunkdw udziahi w post?powaniu;

3) wykluczenia odwoluj^cego z post?powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywac czynno^d lub zaniechanie czyimo^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad 2^danie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc^ wainego kwalifikowanego
certyfikatu lub rdwnowai:nego Srodka, spebiiaj^cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tredci^ przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnodci,
do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynnoSd albo
dokonuje czynnoSci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynno^ci. Na czynnodci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzez:eniem art.
180 ust. 2 pzp.
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10. Terminy wnoszenia odwohnia okre^la art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post^powania odwolawczego

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

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

niniejszego rozdzialu nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

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

przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZIo2enie skargi w plac6wce pocztowej operatora

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

r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wMciwemu s^dowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moie wnie^d tak^e Prezes

Urz?du Zamdwieb Publicznych. Prezes Urz?du mo:^e takie przyst^pid do tocz^cego si? post?powania. Do

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

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

14. Szczegdiowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

XVIII. RODO; informacia dla Wvkonawcdw

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ/SCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOB UCZESTNICZ^CYCH

W POSTF^POWAMU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL^SKl ODDZTAL

WOJEWODZKI NFZ

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

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

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

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

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora ̂ llqskiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, zktdrym mog^ si? Panstwo skontaktowad

w nast?puj^cy sposdb:

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

■ za pomoc^ platformy ePUAP,

• e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl

• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez l^l^ski Oddziat Wojewddzki NFZ mo:^na
kontaktowad si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposdb:

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

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-maiiem: IOD@nfz-katowice.pl

• CELIPODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^anym z post?powaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego znak: 7/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
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Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlno^ci:

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

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

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r, o ̂wiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze Srodkdw publicznych;

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

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

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r, o fmansach publicznych;

■  ustawa z dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowo§ci;

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

■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pahstwa danych osobowych b^d^ osoby lub podmioty, ktdrym udost?pniona zostanie dokumentacja

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

dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Pahstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowazaiienie do

pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepis6w prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
ustawy 0 dost^pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z ktdrymi

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

osobowych nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do pahstwa trzeciego, z zastrze2:eniem sytuacji gdy

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

• OKRES PRZECHOVVYWANIA DANYCH

Pahstwa dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia

post^powania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
Gbejmuje caly czas trwania lunowy.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ^^

W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktorei dane dotvcza przvshmuie:

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

■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie moie to skutkowac
zmianq wyniku post§powania a udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie

niezgodnym z pzp oraz nie moze naruszac integrqlnosci protokolu oraz Jego zalqcznikow,

■ na podstawie art. 18 RODO, prawo ti^dama od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeieniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej,

lub z uwagi na wazne wzglfdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego\
■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzfdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, is, przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisdw RODO;

Nie nrzvsluguie Pahstwu:

■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni?cia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO',

■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyi podstaw^ prawn^
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

• INFGRIVIACJAO WYMOGU PODANIA DANYCH

Obowi^zek podania danych osobowych bezpo^rednio PaAstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwi^anym z udzialem w post^powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre^lonych danych wynikaj^ z pzp.
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•  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECVZ.II ORAZ

PROFILOWANfA

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b?d^ podejmowane w sposdb zautomatyzowany w tym

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

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

natychmiast zgiosid Zamawiaj^cemu.
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O F E R T A

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

Narodowy Fundusz Zdrowia
^l^ski Oddzia^ Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer E[RS: /je^zeli dotyczy/

CEIDG: ..../jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www:

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

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ przel^cznikdw

sieciowych oraz prace wdroieniowe, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ
zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkpw Zamowienia:

zt netto + zi 23% podatku YAT = zi brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do cetiy netto podatku VAT, jezeli obowiqzek podatkowy spoczywa na

Zamawiajqcym - patrz pkt XIIpkt 2 SIWZ oraz wzdr informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.

Niniejsza uwaga dotyczy takze pkt lA (tabela). W taldej sytuacji cenq oferowanq przez Wykonawcy

b^dzie cena wskazana jako netto, czylibezpodatku od towardwi ustug.
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lA.

Lp. Przedmiot kalkulacji
/ opis zgodny z
formularzem opis
przedmiotu
zamowienia/

Cena

jednostkowa
netto

w ziotych

Ilosc

sztuk

Wartosc

netto

w zlotych

Obowiqzek

podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiaj^cym*

Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1. Prze4^cznik
dost?powy
modularny

3

2. Modui' kart

liniowych typ 1
9

3. Modui' kart

liniowych typ 2
1

4. Modui kart

liniowych typ 3
12

5. Modul' kart

liniowych typ 4
4

Przet^cznik
dost?powy z funkcj^
t^czenia w stos

4

7. Prace wdroieniowe \
RAZEM (poz.l - poz.7):

naleiy wskazad, na lain spoczywa obowiqzekpodatkowy, stosownie do danych zawartych winformacji, a ktdrej
mowa wart. 91 ust.3apzp

Oswiadczamy, iz cena oferty zawiera wszelkie koszty, opiaty, podatki oraz naleznosci zwiq,zane z realizacj^

zamowienia, zgodnie z wzorem umowy.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac zamowienie z zachowaniem nast^puj^cych terminow:

a) dostawa sprz^tu obj?tego przedmiotem zamowienia winna zostac zrealizowana w terminie do 40 dni
licz^c od dnia zawarcia umowy;

b) prace wdrozeniowe objgte przedmiotem zamowienia winny zostac zrealizowane w terminie do 60 dni
licz^c od dnia podpisania protokoiu dostawy.

Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia (licencje na oprogramowanie komputerowe)

winny zostac udzielone na czas nieoznaczony, przy zachowaniu zasad i wymogow okreslonych w formularzu
opis przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia 60-miesi^cznej gwarancji oraz t^kojmi za wady

na warunkach okreslonych w formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokoiu dostawy.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy watunki pi'atnosci okreslone we wzorze umowy.

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

ofertq^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ±e zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy

informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy, ±e zal^czony do Specyfikacji Istomych Warunkow Zamowienia wzor umowy wraz

z zai^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ zostal przez nas
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zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach

okreslonych w ww. •wzorach umow, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamavdaj^cego.

8. Oswiadczamy, ie 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.

9. Oswiadczamy, ±e zamierzamy powierzyc nast?pujq,cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci

zamowienia*:

Lp. cz?sc zamowienia firma podwykonawcy

* nale:^ wypehiic tyiko w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy/6w
wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy/6w.

10. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

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

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

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

(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cego

dokumentu**:

1) KRS

2) CEIDG

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

**zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowainione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu:

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowatznienia do reprezentowania Wykonawcy/

12. OSwiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy*** do grupy matych lub srednich przedsi?biorstw.

*** niepotrzebne skreslic

Dejinigi tnahgo ora^ sredniego prs^dsiibtor^, a tak^ mikropn^dsiibior^ s^tviera ustawa dnia 06.03.2018 r. Prawo pn^edsiibioreow
(D^U. 2018.646). Zgodnie v^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt3 gil. ustawy u^te w ustawie okreslenia oe^ac^ajci:
1) mikroprzedsifbiorca - pre^edsiebiorci, ktory w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotonych spetniai tcice^nie nastepufeice

a) e(atrudnia{ srednioroce^nie mniej nii;^ 10 pracownikow orae^
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b) osiqgncii roc^y obrot netto s^e spr^eda^ tomrdw, wyrobow i us tug oras^ operagi finansonych nieprs^kracs^jciy rdwnowartosci w s^otych 2
milionow euro, tub sumy aktpwow jego bilansu spors^dspnego na koniecjednego ̂  tych lat nie prsykroceyly rownowartosci w sjotych 2 milionow
euro;

2) mafy przedsi^biorca - prsydskbiorci, ktory w co najmniej jednym roku \ dwoch ostatnich lat obrotouych spelnial Icic^^te nast^ujcice
mrunki:

a) ̂atrudnial sredniorocs;nie mniej nis^ 50 pracownikow orae;^

b) osicfgncil rocsQiy obrot netto ̂ e sprrydaiy towardiv, nyrobow i uslug oras;^ ̂  operagifinansonych meprs(ekracs;ajcig/ rdwnowartosd w e^loych 10
milionow euro, tub sumy akywow jego bilansu sporcyidcymego na koniec jednego ̂  tych lat nie prcykrocvyty rdwnowartosd w cfiotych 10 milionow
euro - i ktory nie jest mikroprrydsiibiorcc;;

3) dredni przedsi^biorca - prcydsiibiorc^, ktory w co najmniej jednym roku \ dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Icicsytie nast^ujcice

warunki:

■a) ryttrudnial sredniorocsytie mniej ni\ 250pracownikow ora;^
b) odcfgnul rocspy obrot netto ry spnyda^ towardw, nyrobow i uslug ora^ ̂  operagifinansonych niepnykrac^ajcity rdwnowartold w vjotych 50
milionow euro, lub suny aktywdwjego bilansu sponyidspnego na koniecjednego tych lat nie pnykrociyly rdwnowartosd w ^lotych 43 miliondw
euro

- i ktdry nie jest mikroprvydskbiorcci ani malym pnydsifiiiorcci.

13. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki infotmacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi^ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o
udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post?powaniu.*

; * W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia
Wykonawca nie sklada, tj. nale^ wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCTTy.

14. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwiazku ze ziozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego — zamowienie nr 7/pn/2019, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych,
zobowiazuj? si?/zobowiazujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie dostawa przel^cznikow sieciowych oraz prace wdrozeniowe, w okresie realizacji
zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, iiiezalezhie od formy w jakiej zostaly mi/nam
przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyi^cznie w celu realizacji
umowy.

15. Zal^cznikami do niniejszego fotmularza ofetty nast?puj^ce wjrpelnione fotmulatze, oswiadczenia
oraz dokumenty:

' 1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
2) formularz opis przedmiotu zamowienia
3) oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.1 pkt Ipzp
4) pelnomocnictwo osob reprezentujacych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialme/odpis notarialny)

— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dbkumentu rejestrowego (ewidencyjnego),
5) inne - jezeli dotyczy.
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Uwaga!

1) Oswiadczenie o ptzynaleinosci albo braka przynaleznosci do tej samejgrupy kapitatowej Wykonawca

sktada w terminie 3 dni od ^mies^^p^enia infomagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 na stronie intemetomj

n'lvn'. nk-ktitowice.pl

2) formularz wykaz dostaw wraz z dowodami sktadanjjest na we;(wanie Zamawiajc{cego, o ktorym mowa w art. 26

ust.2pep (pairs;: SIWZ)

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data <

podpis

w
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

n

. Przedmlotem zamowienia jest dostawa przet^cznikow sieciowych oraz prace wdrozeniowe,

zgodnie z zasadami okreSionymi w SIWZ, w tym zgodnie z formuiarzem opis przedmiotu zambwienia

1 wzorem umowy.

Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia (licencje na oprogramowanie

komputerowe) zostan^ udzielone na czas nieoznaczony, przy zachowaniu zasad 1 wymogbw

okrebionych w niniejszym formuiarzu oraz we wzorze umowy.

Miejscem wykonania zambwienia: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice (Si^ski OW NFZ).

Uwaqa!

Zamawiaj^cy dopuszcza mo2liwobb dostarczenia przez Wykonawc^, na jego pisemny wniosek

i za zgod^ Zamawiaj^cego, innego modelu danego sprz?tu tego samego producenta ni2 model

wskazany przez Wykonawc? w ofercie zto2onej w zambwieniu nr 7/pn/2019, pod warunkiem tqcznego
spetnienia przesianek opisanych we wzorze umowy.

Przedmiot zamowienia obelmuie dostawe nastepuiaceao sprzetu:

1. przet£|cznik dost^powy modularny - 3 szt.

»Nazwa producenta oferowanych przetqcznikbw dost^ppwych:

»Nazwa modeiu oferowanych przefqcznikbw dostppowych:

Parametr Wymagania

1. Obudowa •  modularna przystosowana do instalacji min. 12 kart
liniowych opisanych w pkt. 2,3,4,5 oraz posiadanych
przez Zamawiaj^cego kart;

-  24p 10/100/1OOOBASE-T PoE (J9986A)
-  20p PoE+ / 4p SFP+ v3 zl2 (J9990A)
-  20p PoE+ / 4p 1/2.5/5/XGT (J9991 A)
-  20p GT / 2P SFP+ v2 zl Mod (J9548A)
•  24p Gig-T PoE+v2 zl (J9534A)

-  8p 10G-GbE SFP+ v2 zl (J9538A)

•  przystosowana do montaiu w szafie 19"

•  wysokobb nie wipksza ni2 7U
gtpbokobb nie wipksza n\i 50 cm

2. Parametry techniczne •  wydajnobb wbudowanej matrycy przeiqczaj^cej nie
gorsza niz 1920 Gbps

•  dwa moduty zarzqdzajqce umo2:llwlajqcego poprawnq
prace urz^dzenla przy awarii jednego (dowolnego) z
nich.

•  mozliwobb pot^czenia w stos zioziony z mIn. 2
przei^cznikbw ze wspblna konfiguracJa oraz adresem ip
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3. Funkcje 2 warstwy •  obstuga JumboFrames

•  wsparcie dia protokotu 802.1AB (LLDP) i LLDP-MED

•  obstuga protokofu 802.1 q (obstuga minimum 4000 tagbw

vian)

•  obstuga RSTP (802.1w) oraz MSTP (802.1s)

•  obsJuga mechanizmdw qos (802.1p, ToS, TCP/UDP,

DiffServ)

•  obstuga protokotu agregacji portbw 802.3AD,
z moiiiwoSciq zakortczenia takiego Iqczq na portach
dw6ch (potqczonych ze sobq) przetqcznikbw tego

samego typu (dystrybuowane tqcze agregowane)

•  tabiica mac o pojemno^ci min. 60000 wpis6w

4. Funkcje 3 warstwy •  Obstuga protokotdw routingu: RiPv2, 0SPF,0SPFv3

•  Wsparcie dia iPV6

•  Obsluga protokolu VRRP

•  Wsparcie dia PiM-SM i PIM-DM

•  Wsparcie dia funkcji udp helper

•  Wbudowany serwer DHCP

•  Tabiica routingu o pojemnoSci min. 10 tys. wpisdw dia
IPv4 i min. 5 tys. wpis6w dia IPv6

5. Bezpieczehstwo •  autentykacja dolqczonyCh urzqdzeh przy u2yciu 802.1x,

MAC, WWW (dia danego portu musi by6 mo2:liwoS6

rdwnoczesnej obslugi 802.1 x i MAC)

•  wspbtpraca z zewnptrznymi serwerami RADIUS
(umozliwiajqcym w/w autentykacjp dotqczonych
urzqdzeh)

•  obstuga uwierzytelnienia wielu uzytkownikdw na tym
samym porcie w tym samym czasie

•  zaimplementowany mechanizm BPDU protection

•  obstuga ACL w oparciu o fizyczny port, vlan, adres mac,

adres ip oraz port tcp/udp

•  biokowanie nieautoryzowanych serwerdw DHCP

•  obstuga standardu 802.1AE (MACsec)

6. Zarz^dzanie •  mo^iiwoSd zdainego zarzqdzania i konfigurowania
poprzez SSHv2

•  obstuga protokotu SFTP

•  obstuga protokotu SNMPv2c i SNMPv3

•  wbudowany port konsoli (RS232 i USB)

•  wsparcie dia protokotu sFiow iub NetFiow

7. Zasilanie •  urzqdzenie przystosowane do zasiiania z sieci 230V
(AC)

•  redundantne zasilacze pozwaiajqce na zasiienie w petni

obsadzonego modutami iiniowymi urzqdzenia w
konfiguracji 2N oraz N+1 (w ramach tego zamdwienia

naie^y dostarczyd iiodd zasilaczy obstugujqca
konfiguracj? 2N)

w
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2. Modut kart liniowych (typ 1) - 9 szt.

•  przystosowany do wspdtpracy z przetqcznikami opisanymi w pkt 1 oraz z posiadanymi przez
Zamawiajqcego przetqcznikami Aruba 5412R zl2

•  wyposa2:ony w 24 porty Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) z funkcjonainoSci^:
-  PoE+ (802.3at)

■  diagnozowanie okabiowania oparta o TDR
-  auto MDI-MDIX

■  obstuga standardu 802.1AE (MACsec)

»Nazwa producenta oferowanych modutdw kart linowych (typ 1):

»Nazwa modelu oferowanych modutow kart linowych (typ 1):

3. Modut kart liniowych (typ 2) -1 szt.

•  przystosowany do wspblpracy z przel^cznikami opisanymi w pkt 1 oraz z posiadanymi przez
Zamawiajqcego przet^cznikami Aruba 5412R zl2

•  wyposa^ony w 20 portbw Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) z funkcjonainoSciq:
-  PoE+ (802.3at)
■  diagnozowanie okabiowania oparta o TDR
■  autoMDI-MDiX

■  obsluga standardu 802.1 AE (MACsec)

•  wyposa^ony w 4 porty 10gbps sfp+
■  obstuga standardu 802.1 AE (MACsec)

•  wyposaiony w 4 wktadki sfp+, Swiatlowodowe MM 10Gbps (ze ztqczem LC)

»Nazwa producenta oferowanego modutu kart linowych (typ 2):

n »Nazwa modelu oferowanego modufu kart linowych (typ 2):

4. Modut kart liniowych (typ 3) -12 szt.

•  przystosowany do wspbtpracy z przet^cznikami opisanymi w pkt 1 oraz z posiadanymi przez
Zamawiajqcego ptzet^cznikami Aruba 5412R zl2

•  wyposaziony w 20 portbw Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) z funkcjonalnoSciq:
-  PoE+ (802.3at)

■  diagnozowanie okabiowania oparta o TDR
■  auto MDI-MDIX

■  obstuga standardu 802.1 AE (MACsec)
•  wyposa2ony w port 40gbps QSFP+

■  obstuga standardu 802.1AE (MACsec)
•  w ramach pkt 4 naie2y dostarczyb w sumie 4 kable DAC QSFP+ 40Gbps o dtugoSci 5 m

kazdy, kompatybiine z opisanymi w niniejszym punkcie modutami. Podana ilo§6 kabli (4 szt.)
jest t^czn^ iioSci^, jak^ naleZy dostarczyb.

A- f)^
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•  w ramach pkt 4 naleZy dostarczyfi w sumie 4 wktadki 40G QSFP+ LC 150m, kompatybilne

z opisanymi w niniejszym punkcie moduiami. Pcdana iloS6 wWadek (4 szt.) jest Iqczn^ iloSciq,
jak^ nalezy dostarczyd.

»Nazwa producenta oferowanych modutow kart linowych (typ 3):

»Nazwa modelu oferowanych modufow kart linowych (typ 3):

n

5. Modut kart llniowych (typ 4) - 4 szt.

•  przystosowany do wspdipracy z przetqcznikami opisanymi w pkt 1 oraz z posiadanymi przez
Zamawiaj^cego przetqcznikami Aruba 5412R zl2

•  wyposazony w 20 portbw Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) z funkcjonainoScig:
■  zapewniajqce PoE+(802.3at)
■  Funkcja diagnozowania okabiowania oparta o TDR
■  Auto MDI-MDIX

■  obstuga standardu 802.1AE (MACsec)
•  wyposaZony w 4 porty zgodne ze Standardem IEEE Std 802.3bz-2016 zapewniajqce:

■  Obstuga pr?dko6ci 1/2.5/5/10 Gbps
■  PoE+ (802.3at)

■ - obstuga standardu 802.1AE (MACsec)

»Nazwa producenta oferowanych modutow kart linowych (typ 4):

»Nazwa modeiu oferowanych modutow kart linowych (typ 4);

n
6. Przetqcznik dost^powy z funkcjq tqczenia w stos - 4 szt.

»Nazwa producenta oferowanych przetqcznikow dost?powych z funkcjq tsjczenia w stos:

»Nazwa modeiu oferowanych przetqcznikdw dost^powych z funkcjs) t^czenia w stos:

Parametr Wymagania

1. Obudowa . •  Przystosowana do montazu w szafie 19"
•  wysoko§6 nie wi^ksza niz: 1U
•  gt?boko66 nie wi?ksza n\i 50 cm

2. Porty •  24 porty 10/100/1000 Mbps

•  4 portySFP+ (10 Gbps)
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3. Funkcja tqczenia w stos

4. Wydajno66

5. Funkcje 2 warstwy

6. Funkcje 3 warstwy

7. Bezpieczertstwo

w ramach zamdwienia naiezy dostarczyd kable
typu DAC sfp+ 10 Gbps (kompatybiine z

dostarczonymi przet^cznikami) w nast^puj^cych

iloSciach:

o  2 kable o dtugoSci min. 7 m

o  4 kable o dtugoSci min. 5 m

o  4 kable 0 dtugdSci 1 - 1,5 m

mo±liwoS6 potqczenia w stos z posiadanymi przez

Zamawiajqcego przel^cznikami Aruba 381OM

mozliwo^ci zestawienia stosu 5 urzgdzert w topologii
„full mesh" (pol^czenie - ka^dy z kazdym)

przepustowo66 kaidego z potqczeh nie gorsza ni2 40

Gbps w kazd^ strong

sumaryczna przepustowoSd poiqczeh stosu nie gorsza

n\i 320 Gbps

je2eli do osiqgniecia . opisanej w tym punkcie
funkcjonalnoSci wymagane sq dodatkowe moduty lub

licencje, naiezy je dostarczyd w ramach niniejszego
zamdwienia

w ramach zamdwienia naiezy dostarczyd 2 kable

0 diugodcl minimum 1 m umo^llwiaj^ce potqczenle
dostarczonych prZet^cznikdw w stos (po jednym kablu

na par? przel?cznlkdw)

Wydajnodd wbudowane] matrycy przet?czaj?cej nie

gorsza nfe 160 Gbps

obstuga JumboFrames

wsparcie dia protokolu 802.1AB (LLDP) i LLDP-MED

obstuga protokotu 802.1 q (obstuga minimum 4000
tagdw vlan)

obstuga RSTP (802.1w) oraz MSTP (802.1s)

obstuga mechanizmdw qos (802.1p, ToS, TGP/UDP,

DiffServ)

obstuga protokotu agregacji portdw 802.3AD

z mo2liwodci^ zakohczenia takiego tqcz^ na portach

dwdch (potqczonych ze sobq) przetqcznikdw tego

samego typu (dystrybuowane tqcze agregowane)

tabiica mac o pojemnodci min. 60 tys. wpisdw

obstuga dynamicznych protokotdw routingu RIPv2,

0SPF,0SPFv3

Wsparcie dia iPV6

Obstuga protokotu VRRP

Wsparcie dia PiM-SM i PIM-DM

Wsparcie dia funkcji udp helper

Wbudowany serwer DHCP

tabiica routingu o pojemnodci min. 10 tys. wpisdw dia
IPv4 i min. 5 tys. wpisdw dia iPv6
autentykacja dotqczonych urzqdzert przy u±yciu
802.1x, MAC, WWW (dia danego portu musi byd
moziiiwodd rdwnoczesne] obstugi 802.1 x i MAC)

wspdtpraca z zewn?trznymi serwerami RADIUS
(umo2liwiajqcym w/w autentykacj? dotqczonych.
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8. Zat^^dzanie

9. Zasilanie

urzqdzeh)

obstuga uwierzytelnienia wielu uzytkownikdw na tym
samym porcie w tym samym czasie

zaimplementowany mechanizm BPDU protection

obstuga ACL w oparclu o fizyczny port, vlan, adres

mac, adres Ip oraz port tcp/udp

blokowanie nieautoryzowanych serwerdw DHCP

obstuga standardu 802.1AE (MACsec) na wszystkich
portacti

mo2liwoS6 zdalnego zarz^dzania 1 konfigurowania
poprzez SSHv2

obstuga protokotu SFTP

obstuga protokotu SNMPv2c I SNMPv3

wbudowany port konsOli (RS232 1 USB)

wsparcie dia protokotu sFlow lub NetFlow

obstuga SNTP

urz^dzenie przystosowane do zasllania z sled 230V

(AC)

redundantne zasilacze pozwalajqce na prac^

urz^dzenia w konfiguracji 2N (w ramachi niniejszego
zamdwienia nalezy dostarczyd obydwa zasilacze)

sprawnodd zasilacza nie gorsza niz 89% (przy
obciq^eniu 50% i zasilaniu 230V)

W ramacti zamdwienia naleiy dostarczyd 8 kabii

umozliwiajqcycli podtqczenie dostarczonego sprz^tu
do posiadanycti przez Zamawiajqcego listew
zasilajqcycti (posiadane listwy wyposa2:one sq

wgniazda zgodne z standardem iEC 302 C13).

II. Prace wdroieniowe

Przedmiot zamdwienia obok dostawy sprz?tu opisanego w pkt 1 pkt 1 - pkt 6 obejmuje prace
wdro2eniowe polegaj^ce na:

1) dokonaniu przez Wykonawc? konsultacji (oceny) w zakresie konfiguracji przetqcznikdw
dostarczonycti w ramacti niniejszego zamdwienia oraz pozqstatycti trzech (3) posiadanycti ]ui
przez Zamawiajqcego (a wskazanych w pkt I niniejszego forniularza);

2) opracowaniu zaieceh dotyczqcycti konfiguracji sprzqtu oraz icti wdro±eniu przez
in2:yniera/in2:ynierdw dedykowanego przez Wykonawcq stosownie do przedmiotu prac
wdro±eniowycti, w zakresie uzgodnionym z Zamawiaj^cym - uzgodnienia bqdq dokonywane
na biez^co;

3) przeprowadzeniu warsztatdw na poziomie dredniozaawansowanym (obejmujqcycti
zagadnienia dotyczqce m.in. VLAN, MSTP, VRRP, OSPF, iGMP, ACL,802.1X, MAC-autti,
RMON, DHCP, VSF) dia czterecti (4) pracownikdw Zamawiaj^cego.

Warsztaty Wykonawca winien przeprowadzid w siedzibie Zamawiajqcego (Katowice,
ul. Kossuttia 13). Zamawiaj^cy dopuszcza, aby do przeprowadzenia warsztatdw Wykonawca
wykorzystat dostarczony w ramacti przedmiotowego zamdwienia sprzqt.

A ̂ o/
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Prace wdro^eniowe obj?te przedmiotem zamdwienia winny zostad zrealizowane w terminie do 60 dni

liczqc od daty podpisania protokolu dostawy.

III. Wvkonawca zobowiazuie sie i oswiadcza:

a) Oswiadczamy i zobowi£|zujemy sif, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz^t b^dzie
fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wczedniej niZ w 2018 r. W definicji sprz^tu
fabrycznie nowego nie miesci sie sprz§t ponownie wprowadzony na rynek przez producenta
sprz^tu po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. ..refurbished"). Zamawiajqcy nie
dopuszcza dostarczenia sprz^tu ponownie wprowadzonego na rynek przez producenta po
przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. ..refurbished").

b) Oswiadczamy I zobowlqzujemy si^. Iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz^t b^dzie
wyprodukowany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz normaml. b?dzle w peini
wartoSciowy i nadaj^cy si? do uZywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadat
deklaracje zgodnoSci CE.

c) Oswiadczamy I zobowiqzujemy si?. iZ oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t
pochodzi z legalnego Zrddta. b?dzie obj?ty pakietem uprawnieh gwarancyjnych (na
warunkach opisanych w SIWZ. w tym we wzorze umowy) zawartych w cenie i Swiadczonych
przez sied serwisow? producenta sprz?tu.

d) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?. iZ w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiajqcemu

dost?p do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez
producenta. w tym prawo do ich pobrania bezpoSrednio ze strony producenta bqdZ w inny
sposdb udost?pniony przez Wykonawc?. zainstalowania i uZytkowania. bez naruszania praw
innych osdb lub podmiotdw. z zachowaniem zasad dotycz^cych licencji na oprogramowania
opisanych we wzorze umowy. Pod poj?ciem ..oprogramowania" rozumie si? oprogramowania
wbudowane/ zainstalowane na sprz?cie b^dZ oprogramowania niezb?dne do poprawnego

funkcjonowania sprz?tu.

e) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?. iZ prace wdroZeniowe wykona osoba/osoby
posiadajqca odpowiednie kwalifikacje dia realizacji tego rodzaju prac. tj. inZynier/inZynierowie

n dedykowany przez Wykonawc? stosownie do przedmiotu prac wdroZeniowych.

» Oswiadczamy. iZ uzyskaliSmy wszelkie niezb?dne zapewnienia do ztoZenia powyZszych
oSwiadczeh.

IV. Gwarancia oraz rekoimia za wadv.

Wykonawca udziela 60-miesi?cznej gwarancji oraz r?koJmi za wady przedmiotu zamdwienia
na warunkach okreSlonych w niniejszym formularzu oraz we wzorze umowy. Wykonawca oSwiadcza.
iZ udzielona gwarancja jest gwarancj? producenta sprz?tu/oprogramowania.
Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania protokofu dostawy.

Wszvstkie dostarczone elementv winnv bvd obiete gwarancia na poniZszvch zasadach:

1) gwarancja obejmuje sprz?t. w tym oprogramowania wbudowane/ zainstalowane na sprz?cie bqdZ
oprogramowania niezb?dnego do poprawnego funkcjonowania sprz?tu;
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n

2) okno czasowe dia dokonywania zgtoszei^ (dost^pnoS6 zgtoszer^): 8 godzin na dob^

(tj. w przedziale czasowym od godz.8,00 do godz. 16.00), przez 5 dni w tygodhiu (tj. od
poniedziaiku do pi^tku za wyj^tkiem przypadajqcych na nie dni ustawowo wolnych od pracy).
Zgtoszenia dotyczq wszelkich nieprawidlowo§ci (lub innych problembw) dotyczqcych sprz?tu
(wtym oprogramowania).

3) obsluga zgioszert w j^zyku polskim;

4) czas reakcjl na zgloszenie (czas przysti^pienia); w ci^gu 8 godzin iiczqc od chwili otrzymania
zgtoszenia; godziny b?d^ liczone w ramach okna czasowego okreSlonego w ppkt 2; przez
godzin? nale2y zatem rozumied godzin? (60 minut) mieszczqcq si? w oknie czasowym dia
dokonywania zgtoszert, o ktbrym mowa w ppkt 2;

5) czas naprawy beidz wymiany; naprawa b?d^ wymiana winna zostab dokonana nie pb^niej ni2
w nast?pnym dniu roboczym licz?c od dnia przyst^pienia do zgtoszenia; przez dni robocze
nalezy rozumied dni od poniedziatku do pi?tku za wyj?tkiem przypadajqcych na nie dni ustawowo
wolnych od pracy.

Konkretne warunki reaiizacji naprawy b?dz wymiany b?d? kaZdorazowo uzgadniane z Zamawiaj^cym.

6)

7)

8)

jeZeli naprawa (b?dz wymiana) sprz?tu wymaga wymiany nobnika danych (dysk twardy lub
pami?6 flash), Wykonawca zobowiqzuje si? pozostawib nobnik podiegaj?cy wymianie
u Zamawiaj?cego;

dost?p do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania zgodnie z pkt III lit. d;
dost?p wyznaczonych os6b Zamawiaj^cego do baz wiedzy producenta sprz?tu
(oprogramowania).

»Pocl poj^ciem „producent" uzytym w pkt III llt.a, lite I litd ninlejszego formularza opIs przedmiotu
zamowienia oraz w §10 ust.l lite wzoru umowy, nalezy rozumlec rowniez „przedstawielela
produeenta". Pod pojqelem „przedstawieiei produeenta" nalezy zas rozumlec podmiot formalnie
upowazniony przez produeenta do wykonania w imieniu produeenta okreslonyeh ezynnosei.

Imi? i nazwisko upetnomocnicnego przedstawiclela Wykonawcy:

n
Data podpis

0/ 0
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formuiarz wykaz dostaw

WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYCH LUB WYKOPTYWANYCH)

UWAGA!

Wypetniajqc niniejszy formuiarz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.

Lp. Przedmiot dostawy Wartpsc dostawy
(brutto w ztotych)

Data wykonania
dostawy

(dzien, miesi^c, rok)

Podmiot,

na rzecz ktdrego dostawa
zostata wykonana (lub jest

nadal wykonywaiia)
- podac nazw^ i adres

Dostawa wykonana
(umowa wykonana),

czy nadal
wykonywana

- podac informacj^

1

2
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Nr zamowienia: 7/pn/2019 formularz wykaz dostaw

Wray: y. ninieiszytn formularxem Wykonawca sktada dowody, o ktorych mowa wpkt VIpkt 3 lit.b SIWZ.

Formulary, wray: z dowodami sMadany jest na wezwatiie Zamawiajqcego w tenhinie ina zasadach opisanych w SP^Z.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

* w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajgcego obowlqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazw? (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadezenie b^dzie prowadzic

do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru/ustugi, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena

netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, Jezeii ztozono ofertg, ktdrej wybor prowadziiby do powstania
u zairiawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^qr w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, kdry miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajqc ofertq,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazuj^c nazwg (rodzaj) towaru iub usiugi, ktdrych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGAi Dodatkowo wskazuje si^, iz obowi^zek doiiaania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajgcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) cigzy na Zamawiaj^cym w przypadku, np.:
- wewn^trzwspdinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zai^czniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objgte
mechanizmem odwroconego obcigzenia (dot. teiefonow komdrkowych, w tym smartfondw) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takichjak: iaptopy
i notebooki; komputerdw kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyi^cznie
komputery przenosne, takie jak: tabiety, notebooki, iaptopy.
- importu usiug iub importu towardw, z ktdrymi wigze sig anaiogiczny obowiqzek doHczenia przez
Zamawiaj^cego przy pordwnywaniu cen ofertowych podatku VA T

lmi§ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



n

Nr zamowienia: 7/pn/2019 wzdr oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Fitma:

Adres:

AKTUALNE NA DZIEN SKLADANIA OFERT

O^WIADCZENIE, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby postepowania c udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa ptzelqcznikdw

sieciowych otaz ptace wdroieniowe, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Slq^ski Oddziai

Wojewpdzki w trybie przetargu nieograniczonego, oswiadczam, co nast^puje.

I. Oi^WIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym

dotycz^cym Wykonawcy;

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

ustawy Prawo zamowien publicznych.

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

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci s^stosowanie podstaiv^

n^klucs;enia sposrod ivymienionjch iv art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnoki, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podjecie konkremych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbioroWym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.
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Z uwagi na przepis art. 24 ust8 pzp, jednoczesnie oSwiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ ■wykluczenia,

o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

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

2) Oswiadczam, ii spelniam warunek udzialu w postepowaniu okreslony przez Zamawiajq,cego w pkt V
pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia).

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wyrnaganego
doswiadczenia) polegaj^cy na nalezylym wykonaniu, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^lych
rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krbtszy - w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy sprz^tu
sieciowego (wsrod dostarczonego sprz^tu powinny znajdowac si^ takie przel'^czniki sieciowe)

.  wykonanej lub wykonywanej, o wartosci wskazanej ponizej.

Pod poj?ciem wykonana dostawa nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostawie sprz^tu
sieciowego o wartosci nie mniejszej niz 150.000,00 zlotych brutto, ktorego realizacja zostala zakonczona
(umowa zostala zrealizowana). Wstod dostarczonego sprz^tu powinny znajdowac si? takie
przet^czniki sieciowe.

Pod poj?ciem wykonywana dostawa nalezy rozuiniec zamowienie b?d^ce w trakcie realizacji (umowa
jest nadal realizowana) polegaja,ce na dostawie sprz?tu sieciowego, ktorego pewna cz?sc o wartoki nie
mniejszej niz 150.000,00 zlotych brutto, zostala juz zrealizowana. Wstod dostarczonego sprz?tu
powinny znajdowac si? takze przeJ^czniki sieciowe.
(Uwaga: sytuacja ta dotyczy wylacznie swiadczen okresowych lub ciaglych. Jezeli Wykonawca powola si?
na wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^le, w przypadku wq,tpliwosci
zobowi^zany b?dzie wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^ly charakter swiadczenia).

Szczegdly dotycz^ce powyzszego warunku okresla SIWZ.

II. O^WIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. NA KT6REGQ ZASOBY POWOLUTE SIE
WYKONAWCA *

♦jeieli nie dotyczy Wykonawcy nalezy wykreslic lub wpisac „Nie dotyczy"

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej (posiadanie wymaganego
doswiadczenia) nast?puj^cego po.dmiotu/podmiotow:
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Lp. Nazwa/finna oraz
adtes podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od

podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powoltije si? na zdolnosc
zawodow^ podmiotu

OSwiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktorych zdolnosc zawodow^,

(doswiadczenie) powoiuj? si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia

z post?powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp, oraz,

ze podmiot/ podmioty te spelniaj% w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^,
warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upetaGmDcnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

n



Nr zamowienia: 7/pn/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

O^WIADCZENIE O PRZYNALE^NO^CI ALBO BRAIGJ PRZYNALE^NO^CI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

n

Niniejsze oswiadczenie Wykoriawca przekazuje Zamawiaj^cemu w tetminie 3 dtii od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (wwvv.nf2-kat0wice.pl) informacji, o ktorej movya w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same) gmpy kapitalowej z innym

Wykonawc^ Iub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post?powaniu.

Przez gtup^ kapitafow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochrotiie konkurencji

i konsumentow (f.j. Dz.U. z 2018 r. poz.798) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biprc6w, ktorzy s^

kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi?biorc?, w tym rowniez tego

przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powatiiu na dostaw? ptzel^cznikow

sieciowych oraz prace wdrozeniowe.

I. Qswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gmpy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamdv^en publicznych. *

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej gmpy kapitalowej, o ktorej mowa

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

*nale!zy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,

ze powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadzq^ do zakldcenia konkurencji w postQpowaniu

o udzielenie zamdwienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis
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UMOWANR

zawarta w dniu ; w Katowicach pomiedzy:

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

- p.o. Dyrektora Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia, w imieniu ktorego dziala: na podstawie pelnomocnictwa tir z dnia
(kopia pelnomocnictwa w zal^czeniu),
zwanym dale] „Zamawiaj^cym"

a

z  siedzib^ w , adres: , wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem /jezeli dotyczy/,

NIP; , REGON: , wysokosc kapitalu zakladowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala:

-  , zwanym dale] „Wykonawc^",

o tresci nastepujjtcej:

n
§1

Pfzedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przel^cznikow sieciowych oraz prace wdrozeniowe,
zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zal^czniku nr 1 do umowy.

(Uwaga: r^lcic^nik nr1 do umony s;pstanie pr^gotowany iv oparciu a formulary opis przedmiotu izamowienia).
2. Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac umow? przy spelnieniu wszystkich wymogpw opisanych

w zaiq,czniku nr 1 do umowy, w tym wymogow wynikaj^cyqh z zobowi;^zan Wykonawcy zawartych
' - w pkt III zals^cznika nr 1 do umowy.

3. Zamawiaj^cy z tytulu zrealizowania przedmiotu umowy Z9bowiq.zuje si? zaplacic Wykonawcy
wynagrodzenie na zasadach okreslonych w §3 umowy.

jeiieli dotyczy Wykonawcy:

4. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawqom /firma
podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
hr 7/pn/2019, tj

n  5. W toku reaHzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac
z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zampwieniu nr 7/pn/2019. Zmiana
b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny
zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si? na zasadach okre^onych w art. 22a ustl ustawy Prawo zamowieh pubUcznych, w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniia (warunku dpt. zdokioki zawodowej -
posiadanie doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia go w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie
zamowienia (zamowienie nr 7/pn/2019).

§2

Teffnin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac dostaw? sprz?tu obj?tego.przedmiotem umowy w terminie
do 40 dni licz^c od dnia zawarcia umowy.

o(
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la. Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac prace wdrozeniowe obj?te przedmiotem umowy
w terminie do 60 dni licz^c od dnia podpisania protokolu dostawy.

2. Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach umowy (licencje na oprogramowanie
komputerowe) zostajq. udzielone na czas nieoznaczony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo do
ich dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszaj^c praw innych osob lub podmiotow, w tym praw
autorskich, prawa wiasnoki, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz,

ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^i finansow^.

Wykonawca oswiadcza, iz licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniaj^
Zamawiaj^cego do uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania (wraz z wszelkimi

aktualizacjami, zmianami i modyfikacjami) zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym zakresie ich

funkcj onalnos ci.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze
ewentualne nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4

ust.l b^dz ust.2 umowy, w terminie wskazanym w ust.l niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze dokumenty licencyjne oraz nosniki, o ktorych mowa
w ust.3, nie namszaj^ praw innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, prawa wlasnosci,

praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu
calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^

5. Wykonawca zobowi^zuje si? na z^danie ktorejkolwiek z osob wskazanych w §4 ustl b^dz ust.2
umowy niezwlocznie przedlozyc Zamawiajj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji
zgodnosci CE.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc sprz?t wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko do
miejsca znajdujq^cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach. Wskazane miejsce jest zarowno

miejscem dostawy sprz?tu, jak i wykonania prac wdrozeniowych.

7. Dostawa sprz?tu winna zostac potwierdzona protokolm dostawy, ktory winien zawierac dane zgodnie
z zal^cznikiem nr 5 do niniejszej umowy - wspremprotokoiu dostawy.

8. Konkremy termin (dzieh) dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? uzgodnic z Zamawiaj^cym
telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio pod numer telefonu lub na
adres e-mail wskazany w §4 ust.2 umowy, z zastrzezeniem, iz termin ten nie moze naruszac terminu
wskazanego w §2 ustl umowy.

9. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na realizacj? dostawy sprz?tu dostawami cz?sciowymi.

10. Niebezpieczehstwo utraty lub uszkodzenia dostarczanego sprz?tu przechodzi na Zamawiaj^cego
z chwdq. podpisania protokoiu dostawy.

11. Zrealizowanie prac wdrozeniowych winno zostac potwierdzone protokolm wdro^nia, ktory wimen
zawierac dane zgodnie z zal^cznikiem nr 6 do niniejszej umowy - wspremprotokoiu dostawy. Podpisanie
protokoiu wdro^nia zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem naleZ3rtego wykonania umowy
i b?dzie podstaw^ zwrotu do 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w sytuacji
zgodnosci realizacji calego przedmiotu umowy z umow% tj. gdy tresc protokoiu wdrozenia b?dzie
potwierdzala nalezyte wykonanie umowy (tj. dostawa sprz?tu i prace wdrozeniowe). W tym
znaczeniu protokol wdrozenia b?dzie stanowil jednoczesnie protokol kohcowy.

12. Obowiq,zek sporz^dzenia protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, w oparciu o zal^czone
wzory protokolow, spoczywa na Wykonawcy. Kazdy protokol wimen zostac podpisany przez
przedstawicieli obu Stron umowy, o ktorych mowa odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umowy.

n
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§3

Wynagfodzenie i sposob zapl'aty

1. Z tytuiu wykonania' przedmiotu umowy , Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawq^ wynagfodzenie

w wysokosci: zl brutto (slownie: ziotych brutto), w tym wynagfodzenie

netto; zl, zgodnie z zai^cznikiem nf 2 do umowy - kalkulacja cenowa.

W pn^adku. pdv obomasyk podatkom f?mdnie y prvepimmi o podatku od towarow i ustm bed^e spoa^wa/ na

Zamawiaja<^m ust. 1 hr^mi: Z tytuiu wykonania pfzedmiotu umowy Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy

wynagfodzenie w wysokosci: zi (siownie: ziotych), bez podatku od towafow

i usiug, zgodnie z zai^cznikiem nf 2 do umowy - kaikuiacja cenowa. Obowi^zek zapiaty podatku

spoczywa na Zamawiaj^cym.

(Uwaga: i^aieic^nik nr 2 do umowy s^ostanie prvygotowany w oparciu o pkt 1A formulart(a ofertj).

2. Wynagfodzenie okfeslone w ust.l niniejszego pafagfafu zawiefa wszelkie koszty, opiaty, podatki

i naleznosci zwi^zane z fealizacj^ umowy, w tym koszty tfanspoftu do wskazanego miejsca

i foziadunku, ubezpieczenia pfzedmiotu umowy, koszty pfac wdfozeniowych, a takze koszty zwi^zane

z fealizacj^ zobowi^zan z tytuiu gwafancji i f^kojmi za wady pfzedmiotu umowy.

W pr^adku. gdv ohowia^ek podatkom ymdnie y prvepisami o podatku od towarow i usiug bed^ie spoctywat na
Zamawiaiaam w ust.2 in jinepopr^ecinku dopisuie sie: „za wyj^tkiem podatku od towafow i usiug (VAT)".

3. Zapiata wynagfodzenia, o ktofym mowa w ust.l niniejszego pafagfafu, nast^i w dwoch cz^sciach:

a) z tytuiu dostawy spfz^tu (w wysokosci zgodnej z sumq^ kwot z poz.l-poz,6 tabeU z zai^cznika nf 2

do Umowy) - w fofmie polecenia pfzelewu w teftninie do 30 dni licz^c od dnia dostafczenia do

siedziby Zamawiaj^cego pfzez Wykonawc? pfawidiowo wystawionej faktufy VAT, na podstawie

protokolu dostany, na fachunek bankowy Wykonawcy podany na faktufze VAT;

b) z tytuiu pfac wdfozeniowych (w wysokosci zgodnej z kwot^ z poz. 7 tabeh z zai^cznika nf 2 do

umowy) - w fofmie polecenia pfzelewu w tefminie do 30 dni Ucz^c od dma dostafczenia do

siedziby Zamawiaj^cego pfzez Wykonawc? pfawidiowo wystawionej faktufy VAT, na podstawie

protokolu wdros^nia, na fachunek bankowy Wykonawcy podany na faktufze VAT.

4. Waftosc faktuf VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy, nie moze pfzekfoczyc kwoty

wynagfodzenia, o ktofym mowa w ust. 1 niniejszego pafagfafu.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostafczenia faktur VAT z tytuiu nimejszej umowy

w tefminie zgodnym z obowiq,zuj^cymi w tym zakfesie pfzepisami pfawa.

6. Na faktufach VAT Wykonawca winien umiescic nast?puj^ce dane nabywcy: Nafodowy Fundusz

Zdfowia z siedziby w Wafszawie ul. Gfojecka 186, 02-390 Wafszawa, NIP: 1070001057. Odbiofc^

i piatnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddziai Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach, ui. Kossutha
13, 40-844 Katowice.

7. Za dat? dokonania piatnosci wynagfodzenia uznaje si? dzieh obci^enia fachunku Zamawiaj^cego.

8. Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe Za opoznienie w zapiacie wynagfodzenia, liczone
od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zapiata miaia bye dokonana, po otfzymaniu pisemnego
wezwania do zapiaty.

9. Pfzeniesienie wiefzytelnosci wynikajq,cych z nimejszej umowy pfzez Wykonawc? na osob? tfzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod fygorem niewaznosci.

10. W pfzypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, tj. pfzed
wystawieniem danej faktufy odpowiednio z tytuiu dostawy spfz?tu b^dz pfac wdfozeniowych, zmiana

3
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zostanie uwzgledniona w umowie. W przypadku zwi^kszenia stawki podatku VAT, wynagtodzenie

netto, w tym takze ceny (wartosci) netto podane w zai^czniku nr 2 do umowy, zostanie obnizone
w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagtodzenie

odpowiednio z tytuiu dostawy sprz^tu b^dz prac wdrozeniowych, nie przekroczylo cen wynikaj^qrch
z oferty Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 7/pn/2019.

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych w umowie, w tym
w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokoki.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie wprowadzona w drodze
pisemnego aneksu do umowy.

§4

1. Osob^ zobowiazan^t i uprawnion^, ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzom nad realizacj^
niniejszej umowy w zakresie formalnym, jest: tel , adres e-mail:

lub , tel , adres e-mail: Dla skutecznosci

wystarczy dzialanie jednej z wymienionych osob.
2. Osobq. zobowi^zanq. i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacjq.

niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznion^ do podpisania protokolow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, jest: , tel , adres e-mail: lub , tel.

, adres e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych

osob.

3. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisania protokolow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz zobowi^zan^ do nadzorowania reaUzacji umowy jest , tel ,
tel. kqm , adres e-mail:

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

§5

Wanifiki gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

1. Wykonawca udziela 60 - 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

n  gwarancji i r^kojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokolu dostauy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za realizacj? przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowi^zuje si? do usuni?cia wad fizycznych przedmiotu umowy (naprawa) lub do

dostarczenia nowego przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli wady ujawniq, si? w okresie
gwarancji.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosci (lub innych problemow)
dotycz^cych sprz?tu (w tym oprogramowania), Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic czas reakcji na
zgloszenie (czas przyst^ienia) oraz czas naprawy i wymiany zgodne z okre£onymi w pkt IV ppkt 5
zal^cznika nr 1 do umowy. Konkretne warunki realizacji naprawy b^dz wymiany b?da kazdorazowo
uzgadniane z Zamawiaj^cym w drodze korespondencji e-mail (adresy e-mail wskazane w ust.8).
Czynnosci Wykonawcy b?dq^ kontynuowane az do protokolamego usuni?cia nieprawidlowosci/
problemu.

5. Wymiana przez Wykonawc? przedmiotu wadliwego na nowy wolny od wad nast^i w dwoch
przypadkach:

a) na z^danie Zamawiaj^cego - jezeli w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie
naprawy, a przedmiot jest nadal wadUwy. W takim przypadku Zamawiaj^cy zglosi Wykonawcy

. z^danie wymiany w trybie wskazanym w ust.8;
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b) na wniosek Wykonawcy - jezeli usuni^cie wady wi^zaloby si? z nadmiemym utrudnieniem dla

Wykonawcy lub byloby nieuzasadnione ekonomicznie. W takim przypadku Wykonawca zgiosi

zamiar dokonania wymiany Zamawiaj^cemu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres

e-mail: lub na numer faksu Zamawiaj^cego:

6. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci uzasadniaj^cej z^danie wymiany opisanej

w ust.4 lita lub litb niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiq^zuje si? do wymiany przedmiotu
umowy na wolny od wad Wraz z jego dostarczeniem do miejsca, o ktorym mowa w §2 ust.6 umowy,

w terminie okreslonym dla wymiany w pkt IV zai^,cznika nr 1 do umowy, z zachowaniem zasad
wskazanych odpowiednio w ust. 5 lit.a lub Htb.

7. Wszelkie koszty zwi^zane z napraw^ b^dz wymianq^ ktoregokolwiek z elementow skladaj^cych si?

na przedmiot umowy, w tym koszty ich transportu, ponosi Wykonawca.

8. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego bt^dz z tytulu r?kojmi

za wady wjmikaj^cych z niniejszej umowy, mog^ bye skutecznie ptzekazane przez Zamawiaj^.cego

za posrednictwem nast?puj^cych kanalow kontaktu: poczty elektronicznej na adres e-mail:

i/lub faksu: i/lub telefonu: i/lub udost?pnionego portalu

intemetowego /iv dniu t^warcia umon^ Wykonawca wska^e konkretne kanaty kontaktu, jt. co najmnkj dwa!.

Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca zobowi^zuje si? kazdorazowo niezwlocznie potwierdzic

Zamawiaj ̂cemu.

Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie dotycz^cej

wskazanych w ust.8 zd.l kanalow kontaktu (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiajacemu na

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

rygorem uznania zgloszenia dokonanego przez Zamawiajacego ww. kanalami kontaktu za skuteczne.

Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania nieprawidlowosci (lub innych problemow) dotyczacych
sprz?tu (w tym oprogramowania) zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy (okno czasowe dla dokonywania
zgloszeh).

9. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ewentualne dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu
podpisania protokolu dostany. Wykonawca oswiadcza, iz udzielona gwarancja stanowi gwarancj?
producenta sprz?tu/oprogramowania.

10. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moga bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikajacymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sjmiacji, Strony zwiazane b?da
postanowieniami umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych
moga bye korzystniejsze od okre^onych w umowie.

11. Uprawnienia i zobowiazania z tytulu r?kojmi za wady okreslaja przepisy kodeksu cywilnego.

§6

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiazuje si? zaplacic
Zamawiajacemu kar? umowna:

a) w wysokoki 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.l umowy, w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w §7 ust.l
umowy, a takze jezeli Wykonawca zlozy oswiadczenie o odstapieniu od lomowy badz o rozwiazaniu
umowy. Postanowienia ust.l lit.a) nie naruszaja postanowieh ust.4 niniejszego paragrafu;

b) w wysokoki 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ustl umowy, w przypadku zaistnienia
sytuacji, o ktorej mowa w §7 ust.2 umowy;

c) w wysokosci 100,00 z\ za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu okre^onego w §2 ust.l
umowy (40 dni liczac od dnia zawarda umowy), z zastrzezeniem §7 ust.l umowy;
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d) w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.la

umowy (60 dni liczq^c od dnia podpisania protokolu dostawy), z zastrzezeniem §7 ust.2 umowy;

e) w wysokosci 300,00 zt za kazd^ rozpocz?t^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji

na zgloszenie (czasu przyst^ienia), o ktorym mowa w pkt IV ppkt 4 zal^cznika nr 1 do umowy,

liczonego w ramach okna czasowego okreslonego w pkt IV ppkt 2 zal^cznika nr 1 do umowy;

^ w wysokosci 50,00 zt za kazd^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu naprawy b^dz wymiany,

o ktorym mowa w pkt IV ppkt 5 zal^cznika nr 1 do umowy, liczonego w ramach okna czasowego

okreslonego w pkt IV ppkt 2 zal^cznika nr 1 do umowy;

g) w wysokosci 500,00 zl za kazdy przypadek braku mozliwosci skutecznego przekazania przez

Zamawiaj^cego zgloszenia, o ktorym mowa w §5 ust.8 umowy, trwajq,cy dluzej niz 2 godziny (przez
godzin? w omawianym przypadku nalezy rozumiec godzin? (60 minut) mieszcz^c^ si? w oknie

czasowym dla dokonywania zgioszeh, o ktorym mowa w pkt IV ppkt 2 zal^cznika nr 1 do umowy);

h) w wysokosci oraz na zasadach okreslonych w zal^czniku nr 3 do umowy — Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ.

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajjtcemu kar? umown^ w terminie 7 dni licz^c od daty otrzymania wezwania
do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu
kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku
do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^ienia okolicznosci sily wyzszej
w rozumieniu przyj?tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego
przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne

.  ; .dzialahia jprzyrody, zamieszki uliczne, o He mialy wplyw na wykonanie umowy.
W takim prz3rpadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy
Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac
pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako
sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy
b^dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow
wykdnania umowy b^dz innego terminu, do ktorego zachowania Wykonawca jest zobowi^zany na
podstawie niniejszej umowy, zostalo spowodowane okoUcznosciarni lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.

§7

Odstttpienie od umowy. Rozwi^zanie umowy

1. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do skorzystania z mozliwosci odstapienia od umOwy - w sytuacji, gdy
opoznienie w dostawie sprz?tu obj?tego przedmiotem umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust.l umowy. W przypadku skorzystania z prawa do odst^ienia od umowy
Zamawiaj^cemu przysluguje uprawnienie do naUczenia Wykonawcy kary umownej (niezaleznie od innych

kar umownych) w wysokosci 10% wynagrodzenia bmtto, o ktorym mowa w §3 ust.l umowy,

z zastrzezeniem §6 ust.4 umo^.

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do skorzystania z mozliwosci rozwiazania umowy w czesci dotyczacei

prac wdrozeniowych - w sytuacji, gdy opoznienie w zrealizowaniu prac wdrozeniowych przekroczy 30 dm
w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.la umowy. W przypadku skorzystania z prawa do
rozwiazania umowy Zamawiaj^,cemu przysluguje uprawmenie do naUczenia Wykonawcy kary umownej
(niezaleznie od innych kar umownych) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.l
umowy, z zastrzezeniem §6 ust.4 umowy.

CV'
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3. Odst^ienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nast^ic poprzez pisemne

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

umowy. Odst^ienie od umowy winno nast^ic w terminie do 7 dni licz^c od dnia powzi^cia wiadomosci
o przyczynie odst^ienia poprzez pisenine oswiadczenie zlozone Wykonawcy. W przypadku odst^ienia

od umowy Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

4. Rozwi^zanie umowy w cz^sci dotycz^cej prac wdrozeniowych winno nast^ic poprzez pisemne

oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okoUcznosci stanowi^ice podstaw? rozwl^zania.

Rozwi^zanie umowy w czgsci dotycz^cej prac wdrozeniowych nast^puje ze skutkiem natychmiastowym

w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

§8

Zabezpieczenie naleizytego wykonania umowy

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

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq, lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmmejszania jego
wysokoki. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie
wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. W okresach przysluguj^cych Zama\waj^cemu na zwrot zabezpieczenia (odpowiednio 70 % i 30%),
. Zathawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajace roszczenie wyst^ilo w okresie waznosci
zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci
dokumentu).

4. Zwrot i rozUczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w dwoch cz^sciach. Do 70% kwoty
wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni licz^c od dnia nalezytego wykonania
zamowienia, tj. od dnia podpisania protokotu wdro^enia, ktory w takim przypadku stanowil b^dzie
jednoczesnie protokol koncowy. Pozostale do 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady
przedmiotu umowy.

§9

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzpruj^ce umow?, a takze majsice bezposredni dost^p do sprz^tu Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacji
niniejszej umowy, w tym w okresie reaUzowania zobowiizaii z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady,
zobowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych Zamawiajicego,

w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych
podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przpkazania
tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemmcy rowmez przez osoby
i  podmioty, ktorymi posluguje si? wykonujic obowiizki wynikajice z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odppwiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

(W



n

n

Nr zamowienia: 7/pn/2019 wzor umowy

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi^dzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zai^cznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiaj^cego

do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu

poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiqzaniu

do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obowiazujq,cych

przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz

ich zrodia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznai si? z klauzul^ informacyjnq, dotycz^c^ RODO* oraz ze wypeinii
obowi^zki infomiacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych

dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskai w celu realizacji niniejszej umowy, w przypadku, gdy

obowi^,zek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - ro^or(iid;(eme Parlamentu E' unpejskiego i Ra^ (UE) 2016!679 ̂  dnia 27 kwietnia 2016 r. iv sprawie ochrony osob
fitycv;nych n> ^icis;ku ^ pr^etwar^anim danyeh osobouych i w sprawie swobodnego prs^eplywu lakich danych oras^ uehyknia
dynktywy95l46lWE (ogolne ro^ors^pds^enie o ochronie danych) (D^. Urz- UE L 119 s^Od.OS.2016).

5. Klauzula ihformacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zai^cznik nr 6 do niniejszej umowy. Podpisane przez

pracownikow Wykonawcy oswiadczenia, Wykonawca przedklada osobie, o ktorej mowa w §4 ust.l
umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§10

1. Zamawiaj^cy dopuszcza mozUwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek i za zgod^
Zamawiaj^cego, innego modelu danego sprz?tu tego samego producenta niz model wskazany przez
Wykonawc? w oferde zlozonej w zamowieniu nr 7/pn/2019, pod warunkiem l^cznego spelnienia
ponizszych przeslanek;

a) inny model sprz?tu tego samego producenta b?dzie spelnial wymogi opisane w zamowieniu nr
7/pn/2019, tj. nie b?dzie gorszy od modelu wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 7/pn/2019 bior^c pod uwag? kompleksow^ ocen? parametrow danego sprz?tu;

b) inny model sprz?tu tego samego producenta nie spowpduje podwyzszenia wynagrodzenia umowy
(wynagrodzenie moze jednak zostac obnizone);

c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta danego sprz?tu
potwierdzaj^ce, iz model wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 7/pn/2019 nie
jest mozliwy do dostarczenia przez Wykonawc?.

2. Zmiana^ o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do umowy
poprzedzonego pisemny zgod^. Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wpljrwu na bieg terminow wykonania
umowy. Jezeli zmiana modelu b?dzie oznaczala obnizenie wynagrodzenia, niniejsze zostanie obj?te trekiq,
ww. aneksu do umowy.

§11

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^, zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowieh publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowa b?dzie realizowana/kgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 7/pn/2019.

Ol
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4. Ewentualne spory powstale na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni^ciu sq,du

wiasdwego dla siedziby Slq^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdtowia (Katowice).

5. Umowa zostaia sporz^dzona w trzech jednobrzmiq,cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzeiiiplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

o

Zatqcznik nr 1 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o formularz opts przedmiotu
zamowienia.

Zaiqcznik nr 2 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o pkt lA formularza oferty.
Zatqcznik nr 3 do umOwy zostanie przygotowany w oparciu o wzor Umowy o zachowaniu
pdiifnosci w NFZ zatqczony do wzorii niniejszej umowy.
ZatqcZnik nr 4 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o Klauzuif informacyjnq dot.
przetwarZania danych osobowych wraZ ze wzorem oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania
pouinosci.
Zatqcznik nr 5- wzorprotokotu dostaWy
Zaiqczniknr 6 — wzorprotokotu wdrozenia

(L

naczelnik
W>Si'ihr|'^si^owo&i
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KIEROWNIK
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UMOWA 0 ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - 6l^skim Oddziatem Wojew6dzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

-  p.o. Dyrektora 6l^sklego Oddziatu Wojewodzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, w Imieniu ktorego dziafa: na podstawie
petnomocnictwa nr z dnia

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w adres: wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

O  NIP: REGON: , wysokosc kapltatu zaktedowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziata:

-  zwanym dalej „Wykonawcq",

0 tresci nast^puj^cej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia ktorej przedmiotem jest

dostawa przelqcznikow sieciowych oraz prace wdrozeniowe, zwanej dalej „umowq

podstawowq", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych

wzajemnie w trakcie realizacjj umowy podstawowej postanawiajq, co nast^puje:

§1

llekroc w umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na pismie lub

zapisane w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dzialalnosci gospodarczej lub

przedsi^wzi^c strony zwi^zanych z realizacjj umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwijzku
z realizacjj umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiajjcego.

§2

1. Z uwagi na udostjpnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowijzuje s\q do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie
od formy, wjakiej zostaly mu przekazane;

n
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na u^ek prowadzonej wspolpracy
w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdujq si? one w posiadaniu

Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyf^cznie osobom i biorqcym udziaf w realizacji

umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym ipformacje te s^ niezb?dne dia

prawidfowej realizacji umowy podstawowej:

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy, o poufnym

charakterze udost?pnianych i przekazywanych inforrrlacji, pouczenia w sprawie ich

^  traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadcz^nia wskazanego w §2 ust.3
umowy 0 zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrottjiiania Informacji Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na takq czynno^c pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb?dne

w zwiqzku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajicy zobowiizuje si? do

ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji jumowy podstawowej osobom

bior^cym udziai w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore

okazi upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziafu w realizacji umowy podstawowej;
1

7) na pisemny wniosek Zamawiajicego lub w przypadku zakohczenia wspdtpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wfasny koszt

^  wszelkich materiafow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz
ze wszystkimi kopiami b?dicymi w jego posiadaniu. Sposob zniszczenia materialow

winien uzyskac pisemny akceptacj? Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowiizkow dotycz^cych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapteci Zamawiajicemu

kar? umowni w wysokosci 3 000,00 ztotych (stownie: trzy tysiqce ztotych) za kazdy

przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajicego, w terminie

do 14 dni liczic od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umowhej.

3. Osoby biorice udziat w realizacji umowy podstawowej zej strony Wykonawcy (niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wyst?pujice po stronie V^ykoriawcy, w tym rowniez

podwykonawcow) winny ztozyc oswjadczenie zobowiizujice ich do zachowania

w tajemnicy Informacji Poufnych - wedfug wzoru okreslonego w zat^czniku do niniejszej
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umowy - w sytuacji, gdy zaohodzq przeslanki do ztozenia takiego o^wiadczenia. Kazde

z podpisanych oswiadcZeh Wykonawca zobowi^zuje si§ ziozyc Zamawiaj^cemu przed

przystqpieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob^.

Obowi^zek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci

zwiqzane z wypetnianiem zobowiqzah Wykonawcy z tytutu gwarancji i r§kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

w sytuacji, gdy zachodzq przestanki do ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca

zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot^ 1 000,00 ztotych (stownie: jeden

tysi^c ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. Lqczna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu,

nie moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pi^cdziesi^t procent) wynagrodzenia

brutto wskazanego w §3 ust.1 umowy podstawowej.

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

odszkodowania w wysokosci przewyzszaj^cej kar§ umownsi, w przypadku, gdy szkoda

pphiesiona przez Stronp poszkodowan^ przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej

mowa w ust.2 tub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cegp przez caly

czas trwania umowy podstawowej, jak rpwniez po jej zakohczeniu lub wygasnipciu,

a takze w okresie gwarancji i rpkojmi za wady, bez wzglpdu na podstawp prawnq (tak

kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczynp tej odpowiedziajnosci, ograniczona jest do

^  szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:
a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzglpdnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zosta6 zobowi^zani przez

Wykonawcp do przestrzegania zobowi^zah wynikajacych z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowiazania okreslone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych:

1) ktore sa w dniu ujawnienia publicznie znane;

2) ktorych ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisow prawa.
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2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du

do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwtocznie zawiadomi na pismie

Zamawiajqcego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du do ujawnienia Informacji

Poufnych, b^dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyfqcznie w zakresie

wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow

maj^cych na celu upewnienie si^, ze Informacje Poufne traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikow bqdz inne osoby, ktore b^d^ zaangazowane

w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za

podwykonawcow).

§5

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

zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej umowy

oraz umowy podstawowej, nie wyt^czaj^c okresu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu

umowy podstawowej.

§6

^  Wykonawca potwierdza i wyraza zgod^ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia
zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie sporow, powstatych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiaj^cego s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy prawa.
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§ 8

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosoi.

§9

Zatacznik do umowy stanowi integralna cz^sc niniejszej umowy o zachowaniu poufnosci.

§10

Niniejsza umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmiacych egzenriplarzach, z czego

dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

n
Podpisano w imieniu Zamawiajacego: Podpisano w imieniu Wykonawcy:

• C-yL^

KffiROWNlK

Dziahi Inwestycji i Z^Wiefi Publicznych
Slqskie^ipddziaW Wojewodzkiego

Narodoweg^FuiMla^drowia w Katowicacl

Kntarz^na Ktis

WNY

rtosz/Kania
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Zat^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(Imi^ I nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobpwi£izaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc^ podczas

realizacji umowy na dostaw^ ptzelqcznikdw sieciowych oraz prace wdrozeniowe,

O  w siedzlbie 3l^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udostppnianie Informacji

Poufnych, zobowi^zuje sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy, ktorej przedmiotem jest dostawa przefqcznikow sieciowych oraz

prace wdrozeniowe oraz podczas realizacji zobowipzah z tytulu gwarancji i rpkojmi

za wady przedmiptu umowy, niezaleznie od formy, w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej oraz podczas realizacji zobowipzah z tytulu gwarancji i rpkojmi za

wady przedmiotu umowy, wylpcznie w celu realizacji umowy podstawowej.

Wyrazam zgodp na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwipzane z realizacji

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis
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KLAUZri-.A JNFOR.M.ACVJNA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL^SiviM Ok)t)ZIALi: Vv'O.IEWODZKIM NFZ DANA C H
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KOM RaHI'.NTA W ZWI.AZKl Z ZA\> ARCTEM

IREAI.IZACTV^j\!0'^'(l)z[^

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie
0 ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast?pujqce informacje:
• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Pahstwo
skontaktowac w nast?puj^cy sposob:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem: kanceIaria(a),nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD(S.nfz-katowice.pI

• CEL1 PODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe b?d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umbwy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na dostaw? sprz?tu sieciowego oraz prace
wdrozeniowe, w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(nr post?powania: 7/pn/2019), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh
publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udost?pnionych w zwi^u
z wykonywaniem umowy.

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisdw prawa powszechnie obowi^zujqcego. Dane osobowe mog^ zostac
przekazane podmiotom, z ktdrymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego

• ZRODLOIKATEGORIE DANYCH OSOBOW ̂ ('! I

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy - rowniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b?d4 przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikaj^cy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ^

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyshiguje:
" prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;
■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
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■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

Kazde z w/w zqdah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb?dne dia realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego,

• INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PGDEJMGWANIA DECYZJl

GRAZ PRGFILGWANIA

Pahstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profiloWania.

(Imif i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres sieckiby)

GSWIADCZENIE

0 zobowiazaniu do zachowania poufnosci
dia pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas, realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufhych, zobowi^zuje
si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest dostawa sprz?tu sieciowego oraz prace wdrozeniowe, w okresie realizacji
zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^aniu umowy, niezalemie od formy w jakiej zostaly mi
pfzekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu
realizacji umowy.

miejscowoii, data czytelny podpis
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Nr zamowienia; 7/pn/2019 wzor protokotu dostawy -

zal^cznik nr5 do wzoru umowy

PROTOKOL DOSTAWY

Miejsce dostawy:

Data dostawy:

Wykonawca:

( nazwa, adres )

Zainawiaj^cy:
( nazwa, adres )

OsOby dokonuj^ce odbioru dostarczonego sprz^tu:

1

2

{przedstawiciel Zamawiajqcego)

(przedstawiciel Wykonawcy)

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr z dnia jest:

Lp. Nazwa przedmiotu
dostawy

Ilosc Numerseryjny uwagi

:■ :'r'"

Potwierdzenie kompletnosci dostawy:
•  TAK*
• NIE * - zastrzezenia

Potwierdzenie zgodnosci przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:
•  Zgodne *
• Niezgodne * - zastrzezenia

Wykaz dokumentow dostarczonych wraz z przedmiotem dostawy (jesli byly wymagane):

Podpisy:

1

2

(przedstawiciel Zamawiajqcego)

1.,

2.,

(przedstawiciel Wykonawcy)

niewlasciwe skreslic



Nrzamowienia; 7/pn/2019 wzor protokotu wdrozenia -

zatqcznik nr 6 do wzoru

umowy

PROTOKOL WDROZENIA

Sporz^dzony dnia zgodnie z Umow^ nr.:

przy udziale przedstawicieli:

Zamawiaj^cy:
(Nazwa, Adres; Imi^, Nazwiskp)

Wykonawca:
(Nazwa, Adres; Imie, Nazwisko)

1. Zakres wykonanych prac wdrozeniowych obj^tych niniejszym protokolem jest zgodny
z postangwieniami umowy nr z dnia

•  TAK

• NIE*

UWAGI:

2. Wdrozenie zakonczono w dniu :

3. Cale zamowienie zostalo zrealizowane prawidtowo.

Podpisy:

1.

2.

(przedstawiciel Zamdwiajqcego)

1.

2.

(przedstawiciel Wykonawcy)

*- niewlasciwe skreslic


