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SPECYFIIpVCJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Usluga serwisowania urzqdzen Konica, Riso, Xerox oraz Kyoeera

Zamowienie podzielono na czterv zakresv Cpakietv)

z mozliwosciq skiadania ofert cz§sciowych

Zal^cznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz oferty pakiet I

2. formularz oferty pakiet II

3. formularz oferty pakiet III

4. formularz oferty pakiet rV

5. formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet I oraz pakiet II

6. formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet in

7. formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet IV

8. formularz wykaz ushig pakiet m i IV

9. wzor umowy wraz z zai^cznikiem do umowy (umowa o zachowaniu poufhosci) - pakiet I i H

10.wzor umowy wraz z zal^cznikiem do umowy (umowa o zachowaniu poufhosci) - pakiet HI i IV

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

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

13.wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa

data i podpis:
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Nr zam6wienia: 14/pn/2018

I. Nazwa (firma'> oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrpwia, ̂ l^ski Oddziat Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@,nfe-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfa-katowice.Dl.

n. Tirb udzielenia zamdwienia

Postppowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).
Numer post^powania

Postfpowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 14/pn/2018.Wykonawey we wszelkich
kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie sip na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej talfae „SIWZ" mowa jest o "pzp",
nale:zy przez to rozumied ustawp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa

jest o "Zamawiaj^cym", naleiy przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub ^l^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nale:iy przez to rozumied dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz^dzeniu w sprawie

dokumentdw" nale:^ przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw

dokumentdw, jakich mo^e iqdad zamawiaj^cy od wykonawcy w postppowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U.

poz. 1126).

ni. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiot zamdwienia podzielono na cztery pakiety (zakresy):

Pakiet I

Serwis powielaczy: Riso EZ 570 - 1 szt. oraz Riso EZ 370 - 1 szt. na zasadach opisanych w formularzu opis

przedmiotu zamdwienia pakiet I oraz pakiet II oraz we wzorze umowy pakiet l i II.

Pakiet II

Serwis kopiarki kolorowej Konica-Minolta Bizhub C 360 na zasadach opisanych w formularzu opis przedmiotu

zamdwienia pakiet I oraz pakiet II oraz we wzorze umowy pakiet I i II.

Pakiet III

Serwis urz^dzed wielofunkcyjnych Xerox: Xerox WC 5790 (1 szt.), Xerox WC 5675 (I szt.), Xerox WC 5655

(1 szt.), Xerox WC 5755 (6 szt.), Xerox WC 5230 (1 szt.) na zasadach opisanych w formularzu opis przedmiotu

zamdwienia pakiet III oraz we wzorze umowy pakiet III i IV.

Pakiet IV

Serwis urz^dzed wielofunkcyjnych KyoCera: Kyocera Taskalfa 45011 (8 szt.), Kyocera Taskalfa 3551ci (1 szt.),

Kyocera Ecosys M2535dn (44 szt.), na zasadach opisanych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia pakiet IV
oraz we wzorze umowy pakiet III oraz IV.

Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwieh (CPV):

50.31.30.00-2 - konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraj^ formularze opis przedmiotu zamdwienia dla danego pakietu.

Formularze stanowi^ integralp^ cz§^d SIWZ.

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy dla danego pakietu,

stanowi^cym zal^cziiik do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy dla danego pakietu przewiduje i okreSla wanmki
ewentualnej zmiany treSci umowy.
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Nr zain6wienia: 14/pn/2pi8

Serwisowania urz^dzen winny wykonywad osoby przeszkolone w serwisowaniu:
1) w pakiecie I - powielaczy Riso z serii EZ,

2) w pakiecie II - kopiarek kolorowych Konica-Minolta z serii Bizhub,

3) w pakiecie III - urz^dzeA wielofunkcyjnych Xerox odpowiednio z serii WC 52XX, z serii WC 56XX oraz
z serii WC 57XX,

4) w pakiecie IV - urz^dzen wielofunkcyjnych Kyocera,

- przez producenta tych urz^dzen.

2. Warunki platnoSci okre§la wz6r umowy.

3. Gwarancja i rfkojmia za wady.

Wymagane jest udzielenie co najmniej 24-miesi§cznej gwarancji i r^kojmi za wady na dostarczone i wymienione

przez Wykonawc? cz^Sci do serwisowanych urz^dzen liczqc od dnia dokonania ich wymiany. Cz^^ci winny byd

nowe (nieuzywane i w pelni sprawne), wolne od wad fizycznych i prawnych. Warunki gwarancji okre^laj^ wzory

umowy - odrfbnie dla pakietdw I i II oraz odrfbnie dla pakietdw III i IV.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ byd sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony umowy zwi^zane b^d^

postanowieniami umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ byd korzysmiejsze

od okre^lonych w umowie.

4. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prace fart. 29 ust.3a pzpl

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamowienia na uslugi wymagania

zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykqnawcf na podstawie umowy o pracf osob wykonujqcych wskazane przez

zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na

wykonywaniupracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodekspracy (t.j. Dz.U.

z 2018 r. poz. 917, z pozn. zm.).

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp, wskazuje si?:

1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia os6b, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpdiniej w dniu

zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaIe:fcno5ci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez

Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu Oednej z os6b wskazanych umowie)

o^wiadczenie, ii osoby (co najmniej jedna) wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci,

CO do ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^

zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji mnowy.

Kompleme oSwiadczenie winno zawierad rdwnie^ imi? i nazwisko osdb zatrudnionych na podstawie umowy

0 prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?, dokladne

okre^Ienie podmiotu skladaj^cego o^wiadczenie, dat? zloi:enia oSwiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej

do zlotenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spebiiania przez Wykonawc? wymagah, o ktdrych mowa

w art. 29 ust.3a pzp. Zamawiajqcy zastrzega sobie nast?pujqce uprawnienia w zakresie kontroli spehiiania przez

Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagah, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych za

pomocq oSwiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:

a) moZliwoSd i^dama poiwiadczonej za zgodno^d z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii umdw o prac? osdb wykonujqcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoSci,

ktdrych dotyczy wymienione w pkt 1 oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopie umdw

powinny zostad zanonimizowane w sposdb zapewniajqcy ochron? danych osobowych pracownikdw,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno^ci bez
adresdw, nr PESEL pracownikdw) oraz RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje talde jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac? powinny byd moiliwe
do zidenlyfikowania;

b) moiliwo^d ^^dania zaswiadczenia wlaSciwego oddziahx ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawc? lub podwykonawcf skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia
na podstawie um6w o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;

c) mo2;liwo^6 i^dania poSwiadczonej za zgodno^d z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub
podwykoiiawc? kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeA,

zanonimizowan^ w sposdb zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie

podlega anonimizacji;

d) mo^liwo^d ^:^dania wyja^nieh w przypadku w^tpliwo^ci w zakresie potwierdzenia spehiiania wymogu

zatrudnienia na podstawie mnowy o prac?;

e) mozliwo^d zwrdcenia si? do Pahstwowej Inspekeji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku

powzi?cia uzasadnionych w^tpliwo^ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawc? lub

podwykonawc?.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktorych mowa pod lit.d Wykonawca przedlo±y

Zamawiaj^cemu na ka4;de wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu

potwierdzenia spehiienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub

podwykonawc? os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji zamdwienia czynno^ci, co do ktdrych przedmiotowa

SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

3) Sankeje z tytulu niespelnienia wymagah, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisana we wzorze umowy

mozliwo^d rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezlo^:enia w terminie kompletnego

o^wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1 oraz obowi^ek zaplaty kary umownej za ka^dy dzieh niezatrudniania

w oparciu o mnow? o prac? osoby wykonuj^cej czynno^ci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, a tak^e obowi^zek zaplaty kaiy umownej za kaidy

dzieh ophznienia w przedloieniu w terminie dokmnentow, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a, b lub c, b^d:s za kazdy

dzieh ophznienia w przedloZeniu w terminie wyjaSnieh, o kthrych mowa w pkt 2 lit. d.

4) Rodzaj czynno^ci niezb?dnych do realizacji zamhwienia, kthrych dotycz^ wymagania zatrudnienia

na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? oshb wykonuj^cych czyimoSci w trakcie

realizacji zamhwienia: czyrmo^ci serwisowania urz^dzeh polegaj^ce na dokonywaniu przegl^dhw technicznych

wraz z konserwacj^ urzgdzeh, na przyst^pieniu do usimi?cia nieprawidlowo^ci, na usuwaniu nieprawidlowosci

(tj. naprawach oraz wymianie cz?^ci, wymianie materialhw eksploatacyjnych).

5. Inne informacie

1) Zamawiaj^cy dopuszcza skladanie ofert cz?^ciowych, co oznacza, ze Wykonawca moze zloZyh ofert? cz?5ciow^

na jedn^ lub wi?cej cz?§ci (pakiethw) zamhwienia. Wykonawca moze zlozyh ofert? na dowolnie wybrane cz?^ci

(pakiety).

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moZliwo^ci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mOZliwo^ci udzielenia zamhwieh, o kthrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

4) J?zyk post?powania.

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

prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymhg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamhwieh publicznych wi^Ze si? z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), kthra formuhije zasad? uzywania j?zyka
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polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j§zyku
polskim w art. 11 stanowi, it art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi^dzy iimymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczed
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w jfzyku oryginahi zgodnie z przepisami o normaliZacji.

6. Podwykonawstwo - dotvczv kaj:dego z nakietdw

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca moj:e powierzvd wykonanie cz^^ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp tada wskazania nrzez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
podwvkonawcdw Cpkt 11 formularza oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwien na ushigi, ktdre maj^ byd wykonane w miejscu
podlegajgcym bezpoSredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy t^da, aby przed przyst^pieniem do
wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile juz znane, podai nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaanga:zowanych w ushigi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdiniejszym okresie
zamierza powierzyd realizacj? ushigi.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jeieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spehiiania
warunkdw udziahi w post?powaniu — pakiet III i IV (warunku dot. zdolnodci zawodowej - posiadanie
wymaganego dodwiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiaj^cemu, proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

5) Zamawiaj^cy nie i^da, aby Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz?5ci zamdwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziahi
w post?powaniu zamieszczal informacje o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1

pkt 1 pzp, chyba, is podwykonawca jest podmiotem, na Ictdrego zasoby Wykonawca powohije si? na zasadach
okre^lonych w art. 22a ust. 1 pzp.

Uwaga; stosownie do art. 2 pkt 9b pzp nrzez umowe o podwvkonawstwo naleiy rozumied umow? w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?dd

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

(podwykonawcy), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia:

a) pakiety od I do III - w okresie 12 miesi?cy liczyc od dnia zawarcia umowy;

b) pakiet IV - w okresie 12 miesi?cy liczyc od dnia rozpocz?cia realizacji umowy. O terminie rozpocz?cia

realizacji umowy Zamawiajycy poinformuje Wykonawc? z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. Informacja

zostanie przeslana Wykonawcy po zawarciu umowy, nie pdMej jednakniz w dniu 03.12.2018 r.

2. Miejsce realizacji zamdwienia (iokalizacj? urzydzed) wskazano w formularzach opis przedmiotu zamdwienia

odpowiednio dla danego pakietu.
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V. Warunki udziahi w Dostepowaniu

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

2) spebiiaj^ warunki udzialu w post^powaniu, o lie zostaiy one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogioszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym post^powaniu Zamawiaj^cy stawia warunki udzialu dotycz^ce zdolnosci zawodowej (posiadania
wymaganego doSwiadczenia) w zakresie pakietu III oraz IV.

Ad.l) Art 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganie wykluczeniu

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.I pkt I2-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 I ppkt I SIWZ, zas w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei: oSwiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.I pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moie przedstawid
dowody na to, iQ podj^te przez niego Srodki wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrz§dzonej przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zado^duczynienie

pieni^zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wsp61prac§ z organami ̂ cigania oraz podjfcie 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§, jezeli wobec Wykonawcy,
b^d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania sif o udzielenie

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

Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.I pkt 13-22 pzp) oraz spebiiania, 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.I pkt I pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

Zamawiaj^cy mote wykluczyd Wykonawc? na ka±dym etapie pdst?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 dzd - spelnianie warunku udzialu w Dostepowaniu okre§lonego' przez

Zamawiaiacego w ogioszeniu o zamdwieniu oraz w ninieiszei SIWZ

Pakiet I oraz II - Zamawiaj^cy nie stawia warunkdw udzialu w post?powaniu dotycz^cych zdolnotei

zawodowej

a) Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolnotei zaWodowei - dotvczv

pakietu III

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego zdolnotei zawodowej (posiadania

wymaganego do^wiadczenia), a opisanego ponitej, Wykonawca sklada o^wiadczenie o spelnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ), a na wezwanie ZamawiaJ^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a
i lit. b SIWZ.
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Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej polegaj^cy na nale^ytym wykonaniu,
a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych rdwniei; wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a je^eli okres prowadzenia dzialalnoici jest krdtszy - w tym okresie, co najmniej jednej
ushigi polegaj^cej na serwisowaniu urz^dzenia lub urzqdzen wielofunkcyjnych Xerox z serii WC 56xx lub Xerox
z serii WC 57xx, wykonanej lub wykonywanej.

Pod poj^ciem wykonam usluga naleSy rozumied zamdwienie polegaj^ce na serwisowaniu przez okres co najmniej
6 miesi^cy urz^dzenia lub urz^dzen Xerox z serii WC 56xx lub Xerox z serii WC 57xx, ktdre zostalo
juZ zrealizowane (wykonane), tj. zakonczone.

Pod poj^ciem wykonywana usluga nale^y rozumied zamdwienie polegaj^ce na serwisowaniu urz^dzenia lub
urz^dzen Xerox z serii WC 56xx lub Xerox z serii WC 57xx b^d^ce w trakcie realizacji (ushiga jest nadal
wykonywana), ktdrego wykonywanie trwa od co najmniej 6 miesi^cy (usluga byla wykonywana przez
CO najmniej 6 miesi^cy i trwa nadal).

b) Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolnoici zawodowei — dotvczv

pakietu IV

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania

wymaganego do^wiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada o^wiadczenie g spelnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a
i lit. b SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej polegaj^cy na nalezytym wykonaniu,
a w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a je^ieli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie, co najmniej jednej
ushigi polegaj^cej na serwisowaniu urz^dzenia lub urz^dzeh wielofunkcyjnych Kyocera Ecosys lub Taskalfa,
wykonanej lub wykonywanej.

Pod pojeciem wykonana usluga naleiy rozumied zamdwienie polegaj^ce na serwisowaniu przez okres co najmniej
6 miesifcy urz^dzenia lub urz^dzen Kyocera z serii Ecosys lub Taskalfa, ktdre zostalo juz: zrealizowane (wykonane),
tj. zakonczone.

Pod poj?ciem wykonywana usluga nale^ rozumied zamdwienie polegaj^ce na serwisowaniu urz^dzenia
lub urz^dzen Kyocera Ecosys lub Taskalfa bgd^cych w trakcie realizacji (usluga jest nadal wykonywana), ktdrego
wykonywanie trwa od co najmniej 6 miesiqcy (usluga byla wykonywana przez co najmniej 6 miesigcy i trwa nadal).

c) warunek udzialu w postenowaniu. dotvczacv zdolnosci zawodowei — regulacie ogdlne - dotvczv zardwno

pakietu JIT iak i IV

Wykaz ushig wykonanych lub wykonywanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz uslug wraz
z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych usluga zostala wykonana, oraz

zal^czeniem dowoddw okre^laj^cych, czy te ushigi zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleiycie, przy czym
dowodami, o ktdrych mowa powy2:ej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego ushigi byly wykonywane, a w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw -
oSwiadczenie Wykonawcy.
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UWAGA!

Wykonanie lub wykonywanie kaidej wykazanej ushigi musi zostac poparte dowodem, ze ushiga zostala wykonana
lub j est wykonywana nalelycie.

Informacje podane w formulary wykaz ushig nie mog^ byd sprzeczne z infoimacjami wynikaj^cymi
z zai^czonych dowoddw.

Podaj^c w formularzu wykaz ushig dat^ wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania
(zakonczenia) ushigi; w przypadku ushigi wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wskazuje dzien,
miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej Ju^ cz^ici ushigi z zaznaczeniem, iz Jest to ushiga nadal
realizowana. Wykonawca podaje rdwniei; pkres §wiadczenia ushigi (co najmniej 6 miesi?cy).
Podaj^c w formularzu wykaz ushig warto^d, Wykonawca:
- w przypadku ushigi wykonanej - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calo^d wykonanej ushigi, zaS
- w przypadku ushigi wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca Wpisuje zardwno kwotf brutto w zlotych za
zrealizowan^ juz w ramach caloSci ,cz§^d ushigi (za co najmniej 6 miesipcy) oraz kwot? brutto w zlotych stanowi^c?
warto^d calej ushigi.

Je^:eli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawcp zamdwien bylby szerszy (np. obejmowalby
rdwniez inne ushigi lub inny rodzaj zamdwienia, np. dostawy, roboty budowlane), Wykonawca winien wyodrpbnid
i podad dane dotycz^ce ushigi serwisowania zdefiniowanej w SIWZ, stosownie do wskazdwek opisanych
w niniejszym punkcie SIWZ. W przypadku podawania warto^ci Wykonawca winien wpisad zardwno kwotp brutto

stanowi^c^ warto^d calego zamdwienia, jak i warto§d samej ushigi serwisowania urz^dzenia lub urz^dzen,

odpowiednio do oferowanych pakietdw; Xerox z serii WC 56xx lub Xerox z serii WC 57xx w pakiecie III oraz
Kyocera Ecosys lub Taskalfa w pakiecie IV.

Wykonawca w formularzu wykaz ushig podaje podmiot, na rzecz ktdrego ushiga zostala wykonana lub jest nadal
wykonywana, wskazuj^c jego nazwp i adres.

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

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

b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt I ppkt 2 lit.a oraz lit.b SIWZ, winien
spelnid samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie

zamdwienia odpowiednio w pakiecie III i IV, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien
posiadad wymagane doSwiadczenie (brak mozliwo^ci sumowania zdolnoSci zawodowej - do^wiadczenia).

3. Dotyczy pakietdw III i IV.

W zwi^zku z art. 22a ust.I pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelniania warunkow

udzialu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.I pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu, udowodni
Zamawiaj^cemu, i:e realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu,
w szczegdlnoSci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

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

3) ZamaWiaj^cy zbada, nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.1 pkt 13-22 pzp.
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Uwaga! W przypadku polegama na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu, Wykonawca jest zobowi^zany wskazad
ten fakt w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art.25a ust. 1 pkt 1 pzp.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innych podmiotdw na zasadach
okre^lonyeh w art. 22a pzp, b?dzie dysponowai niezb?dnynii zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nalezyte
wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek i^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy 2^da wskazania w szczeg6Ino5ci:

a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw iimego podmiotu;
c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu prZez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
e) czy podmiot, na zdolno^ciach ktdrego Wykonawca polega W odniesieniu do warunku udziahi

w post?powaniu dotycz^cego do^wiadczenia, zrealizuje ushigi, ktdrych wskazane zdolnosci dotycz^.

Informacje, o ktdrych mowa powyiej pod lit.a-e, winny znalezd si? w zobowi^zaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvi:ei. Wykonawca zalacza do ofertv.

Uwaga! Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego zdolnosci zawodowej, Wykonawcy

mog^ pdlegad na zdolno^ciach innych podmiotdw, ie^li Dodmiotv te w ramach realizacji umowv o liinieisze

zamdwienie publiczne zrealizuia uslugi. do reallzacii ktdrvch te zdolnosci sa wvmagane.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jei:eli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp,

nie potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udziahi w post?powaiiiu lub zachpdz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy ̂:^da, aby Wykonawca w terminie okre^lonym przez Zamawiaj^cego:

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

b) zobowipzal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?^ci zamdwienia, jezeli wykai:e zdolnosci

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

VA. Podstawy wvkluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiajpcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.

VI. Wvkaz o^wiadczen iub dokumentdw potwierdzaiacvch spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu

oraz brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wykonawca dolacza:

1) aktuaine na dzieh skladania ofert oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,

tj. ze Wykonawca nie podlega ivykluczeniu oraz spehiia waruiiki udzialu w post?powaniu w zakresie

dotyczpcym zdolnoSci zawodowej.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, is Wykonawca me podlega wykluczeniu

oraz spelnia warunek udziahi w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby iimych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?po\vaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa powyi:ej (por. art. 25a

ust.3 pkt 2 pzp).
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Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp, zal^czono do SIWZ.

2) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (je^eli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu - patrz pkt V pkt 3
SIWZ).

2. W terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie interaetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pD
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przeka^e Zamawiaj^cemu o^wladczenie Wykonawcy
0 przynaleinosci albo braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.l pkt

23 pzp.

W przypadku przynaleiuo^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca mo^;e zloiyt wraz z o^wiadczeniem

dokumenty b^d± informacje potwierdzaj^ce, ie powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia

konkurencji w post$powaniu o udzielenie zam6wienia.

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

dokumentdw (...).

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

3. W pakiecie 111 oraz IV przed udzieleniem zamdwienia Zaniawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala

najwyiej oceniona, do zloi^enia w wvznaczonvm. nie krdtszvm ni^ 5 dni. terminie aktualnych na dzien zlozenia

nast^puj^cych doknmentdw;

a) formularz wykaz using - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem

terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialabo^ci jest krdtszy - w tym okresie, wraz

z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych ushigi zostaly

wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. a [pakiet 111] oraz pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b [pakiet IV] SIWZ) wraz

z zal^czeniem

b) dowoddw okreSlaj^cych, czy wykazane ushigi zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleiycie, przy czym

dowodami, o ktdrych mowa powyiej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz ktdrego ushigi byly wykonywane, a w przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^glych s^

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

uzyskac tych doknmentdw - o^wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych

nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nale^e wykonywanie powinny

byd wydane nie wczebiej ait 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert

Jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz uslug j.w. wraz

z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie ushigi stanowi^cej ^wiadczenie okresowe lub ci^gle,

w przypadku w^tpliwo^ci zobowiqzany b?dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter dwiadczenia.

Pkt 3 j.w. dotyczy wyl^cznie pakietu 111 oraz IV.

4. W przypadku wsndlnego ubieeania si? o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) odwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kaidy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzid spelnianie warunkdw udziahi

w post?powaniu (dot. pakietdw 111 i IV) oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaz;dy

z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) odwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

o udzielenie zamdwienia;

'^7 A QK
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3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potwierdzid spehiienie waranku
opisanego: - dia pakietu III w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ oraz dla pakietu IV w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b
SIWZ - samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspblnie ubiegajacych si? o udzielenie

zamdwienia.

5. Forma o^wiadczeb i dokumentdw

Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z forma oiwiadczen i dokumentdw reguluje rozporzadzenie w.sprawie
dokumentdw (zob. pkt II SIWZ „Terminologid").

0§wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu dotyczqce Wykonawcy i irmych podmiotdw, na ktdrych

zdolno^ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a pzp oraz dotyczace

podwykonawcdw, skladane sa w oryginale.

Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu, inne niz o^wiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.l cyt.

rozporzadzenia, skladane sa w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnosd z oryginalem.

Po^wiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycza.

PoSwiadczenie za zgodnoSd z oryginalem nast?puje w formie pisemnej.

ZamawiaJacy moze t^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw, o ktdrych

mowa w rozporzadzeniu, iimych ni± o^wiadczenia, wylacznie wtedy, gdy zloiona kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi watpliwo^ci co do jej prawdziwoici.

Dokumenty sporzadzone w j?zyku obcym sa skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

Pelnomocnictwo winno zostad zloione z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B SIWZ.

Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si? o udzielenie zamdwienia winni zalaczyd do oferty pelnomocnictwo.

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

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

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

pebiomocnictw.

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

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

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

przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja bl?dy lub budza wskazane

przez Zamawiajacego watpliwodci, Zamawiajacy wzywa do ich zlo^enia, uzupehiienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjaSnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zlozenia, uzupehiienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjaSnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewainienie

post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zloiyl wymaganych pelnomocnictw albo zloiyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiajacy

wzywa do ich zloienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zlo;^enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloienia wyja^nieh dotyczacych oSwiadczeh

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

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiazany do zlozenia o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych okolicznosci,

0 ktdiych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiajacy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotyczace

tego Wykonawcy lub mo;ze je uzyskad za pompca bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdlnoSci
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rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
- pod warunkiem wyrainego wskazania powyzszych dokument6w przez Wykonawcf na zasadach
okreSIonych w § 10 rozporzqdzenia w sprawie dokument6w.

8. Art. 24aa pzd.

Zamawiaj^cy zastrzega, ii: zgodnie z art. 24aa ust.l pzp mo& w niniejszym post^powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast^pnie zbadad, czy Wykonawca, ktdrego oferta
zostala oceniona jako najkOTzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w post^powaniu.

Je:zeli Wykonawca, o kt6rym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiaj^ey moie
zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktdry ztozyl
ofert? najwyiej ocenion^ spoSrod pozostalych ofert.

Vn. Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

o^wiadczeh lub dokumentdw. Osobv upfawnione do porozumiewania sle z Wvkdnawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.),
osobi^cie, za poSrednictwem poslanca, faksu lub przy irtyciu ^rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.),
tj. za po^rednictwem poczty elektronicznej (e-mail), z zastrze^eniem, it oferta winna zostad zloiona pod rygorem
niewainosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zlotouQ z zachowaniem formy okfeSlonej w pkt X
lit. B SIWZ (rdwnie^; w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp),
oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 oraz ust.3 pkt 2 pzp winno zostad zloione w formie pisemnej,
za^ o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu sprawie dokumentdw (rdwniei; w przypadku ich
zloienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt. rozporzqdzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przekazane
przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, b^dz

za po^rednictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za po^rednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), kazda ze stron na ̂ ^danie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

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

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oiwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd
skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj 208A.

6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczty elektronicaig
(e-mail) winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniaDubliczne@nfz-katowice.Dl: przekazywane faksem
winny byd kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mote zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nied
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwied publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjaSnien

niezwlocznie, jednak nie pdzniej ni^ na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jeieli wartoSd zamdwienia
jest nmiejsza nit kwoty okreilone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pd^ej nit do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy
moze udzielid wyjaSnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

i-
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Przedhizenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania vraiosku, o ktdiym mowa w art. 38 ust. 1
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skiadania ofert zmienid tre$6 SIWZ.
9. Zamawiajucy 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. Osobu uprawnionu przez Zamawiajucego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Pan Mariusz Partyka - Gldwny Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych,
adres e-mail: zamowieniaDubliczne@nfz-katowice.pI.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

NIE DOTYCZY

IX. Termin zwiazania ofefta

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

skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajucego moze przedluiyd termin zwiazania ofertu, z tym,

ze ZamawiaJucy moze tyiko raz, cb najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofertu, zwrdcid si? do

Wykonawcdw o wyra^enie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszyjednak nii: 60 dni.
3. Odmowa wyrazenia zgody^ o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedlui:enie terminu zwiazania ofertu jest dopuszczalne tyIko z jednoczesnym przedhizeniem dkresu waznosci

wadium albo, jezeli nie jest to mo^;liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtui:ony okres zwiazania ofert^.

Jeteli przedhiiienie terminu zwiazania ofertu dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadium lub jego przedlutenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnic formularze (w tym wzory o§wiadczen) w sposdb trwaly poprzez wpisanie

w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6 formularza lub

caly formularz nie dotyczy Wykonawcy naleiy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce

wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, nale^ wykonad kserokopi? danego formularza

w potizebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnid wg potrzeb i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem

Wykonawcy - informacje nale:zy umie^cid w zal^czniku do, danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?.

Wykonawca winien przygotowad i zlo:^d ofert? z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zalucznikdw

skladajucych si? na SIWZ.

W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian

merytorycznych zapis6w znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zalqczniki do niniejszej

SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy

formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Je^:eli Wykonawca

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlnodci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie

przeczytad jego tredd po przeksztalceniu oraz pordwnad ju z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy

z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tre^d oferty nie b?dzie

odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez

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

zobowi^an o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upebiomocnione - w takim przypadku
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oryginai petnomocnictwa (lub jego kopi^ po^wiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) naleiy dol^czy6
do oferty. Ofert?, oSwiadczenia i iime dokumenty winna podpisad osoba upowazniona do reprezentowania

Wykonawcy. Z zastrze^eniem art. 26 ust.3a pzp oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana
za niewato^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszoiiy jest dostarczyc w nast?puj^cej 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 14/pn/2018

Ustuga serwisowania urz^dzen Konica, Rise, Xerox oraz Kyocera

Oferbwane pakiety

NIE OTWIERAC PRZED: . ̂ .2®^^

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesylki kurierskiej lub listowej, Wykonawca winien zaznaczyd na

kopercie, ±e przesyika zawiera oferty oraz wskazad numer postfppwania. ZamawiaJ^cy nie ponosi

odpowiedzialnosci za nast?pstwa spowodowane brakiem wiaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem

ktorejkolwiek z ww. informacji.

E. ZamawiaJ^cy prosi o wlozenie do koperty Jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty odpowiednio do

oferbwanego pakietu oraz koperty oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki

wyniienione w pkt 17 formularza oferty dla danego pakietu, z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznik6w.

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

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post^powania,

Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALACZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny spos6b.

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

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

„ Przez iajemnicf przedsiebiorstwa rozumie sif nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,

CO do ktorych przedsiebiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufhosci."

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6^niej ni:t w terminie

skiadania ofert, zastrzegl. ze nie mogq byd one udostepniane oraz wvkazal. iz zastrze^one informacje

stanowi^ tajemnicf przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zloiyd tylko jedn^ oferte na dany pakiet. Oferte sklada sie w formie

pisemnej pod rygorem niewaz:no5ci. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zloienie oferty w postaci

elektronicznej.

G. TreSd ztozonej oferty musi odpowiadad tre.^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

0^/
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H. Wykonawcy mog^ wsp6Inie ubiegad sif o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do ofeity pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowid peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument

pehiomocnictwa winien odpowiadac zasadom okre^Ionym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczed:

1) formularz oferty pakiet I
formularz oferty pakiet II
formularz oferty pakiet III
formularz oferty pakiet IV

2) formularz opis przedmiotu
zamdwienia pakiety I i II,
formularz opis przedmiotu
zamdwienia pakiet III oraz
formularz opis przedmiotu
zamdwienia pakiet IV

3) formularz wykaz ushig
dla pakietu III oraz IV

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

5) wzdr o^wiadczenia, o ktdrym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp

6) wzdr o5wiadczenia - grupa
kapitalowa

nale:zy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w ramce w pkt 1 formularza oferty nale^ podad cen? ostateczn^ oferty
za realizacj? calego zamdwienia w danym pakiecie obliczon^ zgodnie
z pkt 2 formularza oferty dla danego pakietu, z uwzgl?dnieniem uwag
zamieszczonych w formularzu oferty oraz SIWZ;

naleiy Avypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (stosowny
formularz nalezy zal^czyd do formularza oferty);

nale^y wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
skladany jest wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

naleiy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (mformacj?
naleiy zal^czyd do formularza oferty);

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

nalezy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz ziozyd
w ci^gu 3 dni od zamieszczenia na stronie mtemetowej informacji,
o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SlWZ.

XL Mieisce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Ofert? naleiy zloiyd w siedzibie Zainawiaj^cego:

l§I^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutba 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A (11 pi?tro),

wterminie do dnia do godziny 12.00.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, Ictdra zostala zloiona po terminie.

Wykonawca m6±e, przed up}yw?m termmu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.

Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ......P*. o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 217A (II pi?tro).

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

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takz;e informacje

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych

w ofertach.

Niezwlocznie no otwarciu ofert zamawiaj^cy zamieszcza na stronie mtemetowej ("www.nfz-katowice.pl")

biformacje dotycz^ce:

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
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2) firm oraz adres6w Wykonawc6w, kt6rzy zioiyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warankdw piatnp^ci zawartych w ofertach.

Xn. Qpis sposobu obliczenia ceny ofertv

1. Spos6b obliczenia ceny bferty w danym pakiecie wynika z pkt 2 formularza oferty na dany pakiet. Wykonawca

oblicza zatem cen§ oferty dokonuj^c operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w stosownej tabeli lub

tabelach (w zaleimoSci od pakietu).

Cena oferty na dany pakiet stanowi wynagrodzenie calkowite Wykonawcy i winna zawierad wszelkie koszty,

opiaty i podatki zwi^zane z realizacj^ zamdwienia, w tym rdwniei: koszty transportu, dojazdu do miejsca

przeznaczenia, koszty zwi^ane z dostaw§ i wymian^ czp^ci do urz^dzen objptych zamdwieniem w danym

pakiecie.

2. W pkt 1 i 2 formularza oferty - w zalezno^ci od tego, czy obowi^ek zaplaty podatku VAT spoczywa na

Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do ceny netto Wykonawca dolicza, b^di odpowiednio nie dolicza,

wartoSd 23% podatku VAT.

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

informacjp, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr zal^czono do SIWZ).

Jei:eli zlozono ofertp, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego dbowi^zku podatkowego

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

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^ek rozHczyd zgodnie

z tymi przepisami.

3. Wszystkie ceny (warto§ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawcy podane z dokladno^ci^

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, i^ ceny (warto^ci) nale^ zaokr^glad do pelnych

groszy, przy czym koncdwki poniiiej 0,5 grosza pomija sif, a kodcdwki 0,5 grosza i wy^sze zaokrggla si? do

1 grosza.

4. Zamawiaj^cyodrzuciofert?, ktdrab?dziezawieralabl?dy wobliczeniuceny.

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

opisanych we wzorze umowy.

Xin. Obis krvteridw wvboru ofert wraz z podanlem wag tvch krvterldw i sposobu ocenv ofeft

O wyborze hajkorzystniejszej ofeity decydowad b?d^ przedstawione ponizej kryteria oceny ofert oraz nast?puj^cy

sposdb oceny ofert:

1. Kryteria dla pakietu I oraz pakietu II

1. Cena - waga 60%

. najni:£sza cena spoSrdd wszystkich ocenianych ofert

IloSd punktdw = — — x IGOpkt x 60%

cena ocenianej oferty

n. Czas reakcii - waga 30%

najkrdtszy zaoferowany czas reakcji sposrdd wszystldch ocenianych ofert

IlbSd punktdw = — — —-— x lOOpkt x 30%

czas reakcji zaoferowany w ocenianej ofercie
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Wykonawca w formularzu oferty na dany pakiet winien wskazad oferowany przez siebie czas reakcji na zgioszon^

przez Zamawiaj^cego nieprawidiowoi^d w dziaianiu ktdregokolwiek z serwisowanych urz^dzen (czas przyst^pienia

do usuni^cia nieprawidlowoSci) licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

Pod poj^ciem otrzymanie zgloszenia rozumie si? otrzymanie przez Wykonawc? zgioszenia dokonanego przez

Zamawiaj^cego za po^rednictwem poczty e-mail na adres e-mail wskazany przez Wykonawc?.

Pod poj?ciem czas reakcji - czas przystqpienia do usunifcia nieprawidlowosci rozumie si? czas fizycznego

przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci w miejscu, w ktdrym znajduje si? urz^dzenie.

Zaoferowany przez Wykonawc? czas reakcji winien byd nie dhiiszy ni^ 6 godzin roboczych licz^c od chwili
otrzymania zgloszenia i nie krdtszy ni4; 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.
Zaoferowanie czasu reakcji dluzszego n\i 6 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania Zgloszenia spowoduje
odrzucenie oferty, jako nieodpowiadaj^cej treSci SIWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji krdtszego rat 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzymania zgloszenia spowoduje,
a Wykonawca b?dzie zobligowany do dochowania zaoferowanego czasu reakcji, lecz dla obliczenia punktdw

w kryterium II zostan^ przyj?te 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

W przypadku niepodania przez Wykonawc? oferowanego czasu reakcji lub podania go w spOsdb niejednoznaczny

b^dz w niepelnych godzinach roboczych, przyjmuje si?, Wykonawca zaoferowal 6 godzin roboczych licz^c

od chwili otrzymania zgloszenia.

III.Termin usuniecia nieprawidtowoSei - waga 10%

najkrAtszy zaoferowany termin usuniecia nieprawidlowosci spoSrdd wszystkich ocenianych ofert

IIoSc punktdw = x lOOpkt x 10%

Termin usuni?cia nieprawidiowoSci zaoferowany w ocenianej ofercie

Wykonawca w formularzu oferty na dany pakiet winien wskazad oferowany przez siebie termin usuni?cia

nieprawidlowoSci licz^c od chwili przystqpienia.

Pod poj?ciem „usuni?cie nieprawidlowoSci" rozumie si? dokonanie czynnosci (naprawa, dostarczenie i wymiana

cz?Sci) przywracajqcych sprawnoSd operacyjnq danego urzqdzenia.

Pod poj?ciem przystqpienia do usunifcia nieprawidlowosci rozumie si? czas fizycznego przystqpienia do usimi?cia

nieprawidlowoSci w miejscu, w ktdrym znajduje si? urzqdzenie.

Zaoferowany przez Wykonawc? termin usuni?cia nieprawidlowoSci winien byd nie dhizszy ni^: 10 godzin

roboczych liczqc od chwili przystqpienia i nie krdtszy nii 2 godziny robocze liczqc od chwili przystqpienia.

Zaoferowanie terminu dluzszego niz: 10 godzin roboczych liczqc od chwili przystqpienia spowoduje odrzucenie

oferty, jako nieodpowiadajqcej tre§ci SIWZ.

Zaoferowanie terminu krdtszego niz 2 godziny robocze liczqc od chwili przystqpienia spowoduje, iz Wykonawca

b?dzie zobligowany do dochowania zaoferowanego czasu, lecz dla obliczenia punktdw w kryterium III zostanq

przyj?te 2 godziny robocze liczqc od chwili przystqpienia.

W przypadku niepodania przez Wykonawc? oferowanego terminu usuni?cia nieprawidlowosci lub podania go

w sposdb niejednoznaczny bqdz w niepelnych godzinach roboczych, przyjmuje si?, ii Wykonawca zaoferowal 10

godzin roboczych liczqc od chwili przystqpienia.
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2. Krvteria dla pakietu III oraz pakietu IV

I. Cena - waga 60%

najnizsza cena spo§r6d wszystkich ocenianych ofert

IloSd punktow = x lOOpkt x 60%
cena ocenianej oferty

II. Czas reakcii - waea 30%

najkr6tszy zaoferowany czas reakcji spoSr6d wszystkich ocenianych ofert

Ilo^d punkt6w = — x lOOpkt x 30%
czas reakcji Zaoferowany w ocenianej ofercie

Wykonawca w formularzu oferty na dany pakiet winien wskazad oferowany przez siebie czas reakcji na zgioszon^
przez Zamawiajqcego nieprawidiowb^6 w dziaianiu ktdregokolwiek z serwisowanych urz^dzeh (czas przyst^pienia
do usuni?cia nieprawidiowo^ci) licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

Pod poj^ciem otrzymanie zgloszenia rozumie si§ otrzymanie przez Wykonawc? zgioszenia dokonanego przez

Zamawiaj^cego za po^rednictwem poczty e-mail na adres e-mail wskazany przez Wykonawc?.

Pod poj^ciem czas reakcji - czas przystqpienia do usunifcia nieprawidlowosci rozumie si? czas fizycznego

przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci w miejscu, w ktdiym znajduje si? urz^dzenie.

Zaoferowany przez Wykonawc? czas reakcji winien by6 trie dlu2:szy niz 6 godzin roboczych licz^c od chwili
otrzymania zgioszenia i nie krotszy nit 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzymania zgioszenia.
Zaoferowanie czasu reakcji dhrzszego niz 6 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania zgioszenia spowoduje
odrzucenie oferty, jako nieodpowiadaj^cej treSci SIWZ.

Zaoferowanie czasu reakcji krdtszego ni^; 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzymania zgioszenia spowoduje,
iz Wykonawca b?dzie zobligowany do dochowania zaoferowanego czasu reakcji, lecz dla obliczenia punktdw
w kryterium II zostan^ przyj?te 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzym^ia zgioszenia. W przypadku niepodania
przez Wykonawc? oferowanego czasu reakcji lub podania go w sposob niejednozpaczny b^dz w niepeinych
godzmach roboczych, przyjmuje si?, it Wykonawca zaoferowai 6 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania
zgioszenia.

in.Termin dostarczenia i wvmianv materiaidw eksploatacvinvch - waga 10%

najkrdtszy zaoferowany termin spoSrdd wszystkich ocenianych ofert

lioSd pnnktdw = x lOOpkt x 10%
termin zaoferowany w ocenianej ofercie

Wykonawca w formularzu oferty na dany pakiet winien wskazad oferowany przez siebie termin dostarczenia
i wymiany materialdw ekspioatacyjnych do kazdego z serwisowanych urz^dzen licz^c od chwili otrzymania
zgioszenia.

Pod poj?ciem otrzymanie zgloszenia rozumie si? otrzymanie przez Wykonawc? zgioszenia dokonanego przez
Zamawiaj^cego za poSrednictwem poczty e-mail na adres e-mail wskazany przez Wykonawc?.
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Zaoferowany przez Wykonawc? czas dostarczenia i wymiany materiaWw eksploatacyjnych winien by6 nie dteszy
niz 12 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania zgloszenia i nie krdtszy niz 2 godziny robocze licz^c od chwili
otrzymania zgloszenia.

Zaoferowanie czasu dostarczenia i wymiany materialdw eksploatacyjnych dlu&zego niz 12 godzin roboczych licz^c
od chwili otrzymania zgloszenia spowoduje odrzucenie oferty, jako nieodpowiadaj^cej tre^ci SIWZ.
Zaoferowanie czasu dostarczenia i wymiany materialdw eksploatacyjnych krdtszego nii 2 godziny robocze licz^c
od chwili otrzymania zgloszenia spowoduje, iz Wykonawca b^dzie zobligowany do dochowania zaoferowanego
czasu, lecz dla obliczenia punktdw w kryterium III zostan^ przyj^te 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzymania
zgloszenia.

W przypadku niepodania przez Wykonawc? oferowanego czasu dostarczenia i wymiany materialdw
eksploatacyjnych lub podania go w sposdb niejednoznaczny b^dz w niepelnych godzinach roboczych, przyjmuje
si?, iz Wykonawca zaoferowal 12 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

3. Regulacje ogdlne

We wszystkich pakietach punkty b^d^ liczone z dokladno^ci^ do dwoch miejsc po przecmku przy uwzgl?dnieniu
zasady wyra^onej w pkt XII pkt 3 SIWZ.

Ocena kohcowa oferty, odr?bnie w kazdym z pakietdw, b?dzie sum^ ilosci punktdw uzyskanych w kryterium
od I do ni, przy zastosowaniu opisanych w kazdym kryterium wzordw matematycznych.

XrV. Informacie o formalno§ciach. iakie powinnv zostad donelnione no wvborze oferty w danym pakiecie

w celu zawarcia umowv w sprawie zamdwienia publicznego na danv pakiet

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wazna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okreSlone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw
oceny ofert okre^lonych w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzei:eniem
art. 183 pzp, w terminie okreSlonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Forntf przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl^dnienlu przepisdw przejSciowych ustawy z dnia 22.06,2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwieii
publicznych orazniektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zloz:ono tylko jedn^ ofert? lub
b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej nii kwoty okre^lone w przepisach

wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno5ci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie konczqce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w piSmie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy mozie wyrazid zgod? na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdfeiej
w dniu wyznaczonym jako dzied zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnieSd zabezpieczenie
naleiytego wykonania umowy.

5. Jeieli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, Zamawiaj^cy moz;e wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewa^enia post?powania,
o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
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XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalcCTtego wvkonania umowv

NIE DOTYCZY

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan^ wprowadzone do tre§ci zawieranej umowy oraz wysoko^c kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienaleiytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do
SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^ane z realizacj^ zambwienia oraz

zasady ochrony danych pou&ych (zal^cznik nr 3 do umowy - wzbr umowy o zachowaniu poufiio^ci),

2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspblnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno^b za wykonanie umowy.

XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv nrawnei Drzvstuguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zambwiehia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ na zasadach pki'e^lonych w Dziale VI pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tald:e innemu podmiotowi, je2:eli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zambwienia oraz ponibsl lub moi:e ponie^b szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiajqcego przepisbw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zambwieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkbw zambwienia przyshiguj^ rbwnie^ organizacjom wpisanym na list?,

o ktbrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zambwienia lub zaniechania czynnoSci, do ktbrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany

na podstawie ustawy.

4. Jeieli wartoSb zambwienia jest mniejsza niz 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, zambwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;

2) okreslenia warunkbw udziahi w post?powaniu;

3) wykluczenia odwohij^cego z post?powania o udzielenie zambwienia;

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zambwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywab czynno^b lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktbrej zarzUca si?

niezgodno^c z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutbw, okre^lab z^danie oraz wskazywab

okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

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

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikow^ym podpisem

elektronicznym.

7. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposbb, aby mbgl on zapoznab si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo:ze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowab

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

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

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno^b albo

dbkonuje czynno^ci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcbw w sposbb przewidziany w ustawie dla tej

czynnoici. Na czynno^ci, o ktbiych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrze^eniem art.

180 ust. 2 pzp.

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

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

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

w
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przepisy ustawv z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post^powania cywilnego o apelacji, je^ieli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

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

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

przesylaj^c jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zloienie skargi w placdwce pocztowej operatora

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

r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu s^dowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moi:e wnie^6 takze Prezes

Urz?du ZamdwieA Publicznych. Prezes Urz?du mo±e tdkis przyst^pid do tocz^cego si? post?pqwania. Do

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

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

13. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze §rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwieA

publicznych.

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

natychmiast zglosid Zamawiajqcemu.

XVni. RODO; informacia dla Wvkonawcdw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporz^dzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiaj^cy informuje, ze:

■  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Slqski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu

Zdrowia,

■  Inspektorem Ochrony Danych w Sl^skim Qddziale Wojewddzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan

Maciej Zymelka, e-mail; iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;
■  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^zanym

z post?powaniem o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o

nr 14/pn/2018;

■  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d4 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „Pzp";

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

zakohczenia post?powania o udzielenie zamdwienia, a je2;eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

■  obowi^ek podania przez Pani^ana danych osobowych bezpo^rednio Pani/Pana dotycz^cych jest wymogiem

ustawowym okre^lonym w przepisach Pzp, zwi^zanym z udzialem w poSt?powaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego; konsekwencje niepodania okfeSionych danych wynikaj^ z Pzp;
■  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d4 podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

■  posiada Pani/Pan:

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

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

osobowych z zastrzei^eniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, is

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

20
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■  nie przystuguje Panl/Panu;
- 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^ prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit c RODO.

" skorzystanle z prawa do sprdstowania nie mote skutkowad zmianq wyniku post$powania o udzlelenie zamdwienia publicznego ani zmian^
postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustaw^ pzp oraz nie moie haruszad integralnoici protokoiu oraz Jegd zal^cznikdw.
""prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosOwania w odniesieniu do przechowywania, w ceiu zapewnienia korzystania ze Srodkdw
ochrony prawnej iub w ceiu ochrony praw innej osoby fizycznej iub prawnej, iub z uwagi lia waZne wzgigdy interesu pubiicznego Unii
Europejskiej iub padstwa czlonkowskiego

A

21
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Dane Wvkonawcv:

Nazwa/Firma:

O F E R T A

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewddzid
uU Kbssutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: (jezeli dotyczy) lub CEmG: ...(jezeli dotyczy)

Nuiher REGON: (jeieli dotyczy), Numer NIP: ....;

adres e-mail: (jezeli wykonawca posiada)

strona www: (jezeli wykonawca posiada)

nr telefonu:.....: nr faksu:

W nawi^zaniU do ogloszenia o przetargu nieogranicZonym, maj^cym za przedmiot ushig?

serwisowania ufz^dZen Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddziahi Wojewbdzkiego NFZ zambwienia w pakiecie I (usiugi serwisowania

pbwielaczy Riso EZ 370 oraz Riso EZ 570), zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warankbw Zmbwienia, za cen?

calkowitq:

zlnetto, ....zlbrutto

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ zawartq w pkt 2a-2d.

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen/warto^ci netto podawanych w kalkulacji cenowej podatku od towarbw

using (VAT), jezeli obowiqzek pbdatkowy spoczywa na Zamawiaiacvm - natrz pkt Xll pkt 2 SIWZ oraz wzbr

informacii. o ktbrei mowa w art. 91 ust. 3a nzp.

(M
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2. Kalkulacja cenowa

2a. Typ powielacza wraz z ilo^ci^ przewidzianych przegl^ddw w okresie realizacji zamdwienia.

Typ
powielacza

Cenajednostkowa
netto za przegl^d
(a)

iio^e

powielaczy
(b)

IloSd przegl^ddw

(c)

L^czna warto^d netto
przegl^ddw
(axe)*

L^czna warto^d brutto
przeglqddw

EZ 570 oraz

HZ 370
2 4

* UWAGA: pozycj? z kolumny a (cena jednostkowa netto za przegl^d) naleiy pomnoiyd przez iloSd przegl^ddw -
kolumna c.

Cena przegl^du musi zawierad koszt dojazdu do. powielacza oraz wszystkie pozostaie koszty niezb^dne do dokonania
przegl^du.

2b. Cena roboczogodziny za napraw? urz^dzen
Cena roboczogodziny okreslona ryczaitowo obejmuje wszystkie koszty niezb^dne do dokonania prawidiowej naprawy urzqdzenia,
za wyjqtkiem czfsci. W szczegdlnosci obejmuje koszty dojazdu do urzqdzenia oraz pracy osoby dokonujqcej naprawy.

a) Cenajednostkowa netto
jednej roboczogodziny

b) Cenajednostkowa
bratto jednej
roboczogodziny

1 c) Iloid zamawianych
roboczogodzin

Warto^d netto

(a X c)*
Warto^d bmtto

1  ̂

*pozycj? z kolumny a (cena jednostkowa netto Jednej roboczogodziny) nalezy ponmoiyd przez ilo^d zamawianych
roboczogodzin - kolumna c.

2c. Kwota przeznaczona na zakup czf^ci zamiermych wynosi 3 790,00 zl brutto (3 081,30 zl netto)

2d. Ostateczna cena oferty = suma kwot brutto z pkt 2a, 2b oraz 2c = (brutto) zl

Jezeli obowiqzek podatkowy spoczywa na Zamawiajqcym, ostateczna cena oferty = suma kwot brutto z pkt 2a, 2b oraz 2c =
(netto) zi

3. O^wiadczamy, \i zobowi^zujemy si? wykonywad przedmiot zamowienia w okresie 12 miesifcy licz^c od dnia
zawarcia umowy (z zastrzeieniem mozliwo^ci przedhizenia terminu umowy w sposdb przewidziany we wzorze
umowy).

4. O^wiadczamy, ze akceptujemy warunki platno^ci okre^lone we wzorze umowy.

5. OSwiadczamy, ie udzielamy 24-miesi?czneJ gwarancji i r?kojmi na dostarczone i wymienione przez nas cz?Sci
do serwisowanych inz^dzeA licz^c od dnia dokonania ich wymiany (definicja cz?§ci - zob. § 1 ust.l lit. c
wzoru umowy). OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, ii cz?^ci b^d^ nowe (nieuzywane i w pelni sprawne),
wolne od wad fizycznych i prawnych. Akceptujemy warUnki gwarancji i r?kojmi okredlone we wzorze umowy.

6. OSwiadczamy, ie akceptujemy warunki piatno^ci okre^lone we wzorze umowy.

7. OSwiadczamy, is uwa^amy si? za zwi^anych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania

oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Wc
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8. OSwiadczamy, te zapoznali^my sif z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, is zdobyli^my informacje

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

9. OSwiadczamy, ie zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia wzor umowy, zostal przez nas

zaakceptowany i zobowi^zujemy si§ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach

okre^lonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

10. OSwiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamdwienia zgodnie

z wymogami Zamawiaj^cego okre^Ionymi w SIWZ oraz obowi^j^cymi przepisami prawa.

11. O^wiadczamy, ze zamierzamy powierzyd nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?^ci
zamdwienia*:

Lp. czeSd zamdwienia firma podwykonawcy

* wypelnid w przypadku zamiaru wykonywania zamdwienia z udzialem podwykonawcy, wskazujqc cz?^d

zamdwienia powierzon^ podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy

12. Oferujemy czas reakcji na zgloszon^ przez Zamawiaj^cego nieprawidlowoSd w dzialaniu ktdregokolwiek

z serwisowanych urz^dzen (czas przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowo^ci): w ciqgu (6) godzin

roboczych** licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

**naleiy wskazad oferowany czas reakcji (w pelnych godzinach) nie diuiszy ni2; 6 godzin roboczych licz^c od

chwili otrzymania zgloszenia i nie krdtszy niz 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

Jei:eli wykonawca oferuje czas reakcji wynoszqcy 6 godzin roboczych, nie musi wpisywad go w miejsce

wykropkowane. Brak wypehvienia przyjmuje si? za zaoferowanie 6 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania

zgloszenia. Do zaoferowania innego niz 6 godzin roboczych czasu reakcji wystarczy wpisanie ilo^ci godzin

w miejsce wykropkowane. Skreslenie zwrotu „(6) godzin" nie Jest konieczne.

Pod poJ?ciem czas reakcji - czas przystqpienia do usuni^cia nieprawidlowosci rozumie si? czas fizycznego

pr^st^pienia do usuni?cia nieprawidlowoSci w miejscu, w ktdrym znajduje si? urz^dzenie.

Patrz rdwniez formularz opis przedmiotu zamdwienia oraz pkt XIII SIWZ (kryterimn II).

13. Oferujemy termin usuni?cia nieprawidlowoSci: w ci^gu (10) godzin roboczych*** liczqc od chwili

przystqpienia.

***nale4y wskazad oferowany termin usimi?cia nieprawidlowosci (w pelnych godzinach) nie diuiszy nii 10 godzin

roboczych liczqc od chwili przystqpienia i nie krdtszy niz 2 godziny robocze iiczqc od chwili przystqpienia.

Je^eii wykonawca oferuje termin usuhi?cia nieprawidlowoSci wynoszqcy 10 godzin roboczych, nie musi wpisywad

go w miejsce wykropkowane. Brak wypelnienia przyjmuje si? za zaoferowanie 10 godzin roboczych liczqc

od chwili przystqpienia.

Do zaoferowania innego nii. 10 godzin roboczych terminu usimi?cia nieprawidlowoSci wystarczy wpisanie iloSci

godzin w miejsce wykropkowane. SkreSlenie zwrotu ,,(10) godzin" nie Jest konieczne.

CjW
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Pod pojfciem „usuni§cie nieprawidlowo^ci" rozumie si§ dokonanie czynno^ci (naprawa, dostarczenie i wymiana
cz^^ci) przywraeaj^cych sprawno^d operacyjn^ danego urz^dzenia. Patrz wz6r umowy pakiet I.
Pojfcie czasu przystqpienia - zob. pkt 12.

Patrz rdwniei; formularz opis przedmiotu zamdwienia oraz pkt XIII SIWZ (kryterium III).

Pod pojfciem „godzina robocza", (pkt 12 i 13) rozumie si? 60 minut przypadaj^ce na czas mi?dzy godz. 8.00
a godz. 16.00 (czas pracy Zamawiaj^cego) w dniach od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na
nie dni ustawowo wotaych od pracy.

14. OSwiadczam, ze wypelnilem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobec os6b
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezpo^rednio lub poSrednio pozySkalem w celu ubiegania si? o udzielenie

zam6wienia publicznego w niniejszym post?powaniu.^

■' rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwl^zku z przetwarzanlem danych osobowych I w sprawie swobodnego przeptywu taklch danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- ogdine rozpbrzqdzenle o ochronle danych

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych Innych niZ bezpoSrednio jego dotyczqcych lub zachodzl wylqczenle
stosowania obowl^zku Informacyjnego, stosownle do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treScI oSwIadczenIa Wykonawca nie
sktada, tj. naleZy wykre§li6 tre§6 oSwIadczenIa albo wplsad NIE DOTYCZY

15. OSwiadczamy, i2; upowaZnienie os6b reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu (w tym
podpisuj^cych ofert?, formularze, o^wiadczenia), a wskazanych poniZej wynika z nast?puj4cego dokumentu^;

1) KRS
2) CEIDG
3) pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

^ nale^ zaznaczyd podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoby upowa^nione (upetnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym post?powaniu:

imi? i nazwisko podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy

16. OSwiadczamy, iz nale:^my/nie nalezymy do grupy malych lub Srednich przedsi?biorstw.
(niepotrzebne skreSIid)

Dejinicjf matego oraz sredniegoprzedsifbiorcy zawiera ustawa z dnia 06.03.2018 r. Prawoprzedsifbiorcow Dz.U. z 2018 r.,
poz. 646 ze zm.).
Zgodnie z art. 7 ust.l pkt 2 cyt. ustawy, za malego przedsi^biorcf uwaza sif przedsi^biorc?, ktdry w co ngjmniejjednym roku
z dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial tqcznie nastfpujqce warunki:
1) zatrudnial sredniorocznie mniej nii 50 pracownikow oraz
2) osiqgnql roczny obrot netto ze sprzedazy towarow, -wyrobow i uslug oraz z operacji fmansowych nieprzekraczajqcy
rownowartosci w zlotych 10 miliondw euro, lub sumy aktywow Jego bilansu sporzqdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyly rownowartosci w zlotych 10 milion&w euro,
- i ktdry nie jest mikroprzedsi^biorcq.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, za sredniego przedsi§biorc§ uwaza sif przedsifbiorcf, ktdry, w co najmniej jednym
roku z dwdch ostatnich lat obrotowych spelnial Iqcznie nast§pujqce warunki:
1) zatrudnial sredniorocznie mniej niz 250 pracownikdw oraz
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2) osiqgnqt roczny obrot netto ze sprzedazy towardw, wyrobow i uslug oraz operacji finansowych nieprzekraczajqcy
rownowartosci w ztotych 50 milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzqdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyty rownowartosci w zlotych 43 milionow euro,
- i ktory nie jest mikroprzedsifbiorcq ani malym przedsifbiorcq. ^

17. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nast^puj^ce wypelnione formularze, o§wiadczenia,

dokumenty:

1) informacja, o ktdrej mowa w aft. 91 ust.3a pzp,

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp,

3) formularz opis przedmiotu zamdwienia pakiet li II,

4) pelnomocnictwo os6b reprezentuj4cych Wykonawc? (oryginal lub kopia po^wiadczona notarialnie/odpis notarialny)

- jeieli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),

5) inne - jeieli dotyczy

UwaeaJ

OSwiadczenie o przynaletnoSci alba braku przynaleznoSci do tej satnej grupy kapitalowej Wykondwca sklada

w terminie 3 dni ad zamieszczenia informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp na stronie internetowej www.nfz-

katowice.pl.

Imi^ i nazwisko upeinomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis.
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OFERTA

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Dane Wvkonawcv:

Nazwa/Firma;

Adres;

Numer KRS: Geieli dptyczy) lub CEIDG: .Qezdi dotyczy)

Numer REGON: G^zeli dotyczy), Numer NIP:

adres e-mail: wykonawca posiada)

strona www: wykonawca posiada)

nr teiefonu: nr faksu:

W nawi^aniu do ogJoszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot ushig?

serwisowania urzqdzen Konica, Rise, Xerox oraz Kyocera,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ zamdwienia w pakiecie II (ushigi

serwisowania kopiarki Konica-Miholta Bizhub C 360), zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkdw

Zamdwienia, za cen^ calkowit^:

zi netto, zi brutto

zgodnie z kalkuiacj^ cenowq zawart^ w pkt 2a-2d.

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen/wartoSci netto podawanych w kaikulacji cenowej podatku od towardw

i usiug (VAT), jeieii obowiqzek podatkowy spoczywa na Zamawiajqcym - natrz nkt XII nkt 2 SIWZ oraz wzdr

informacii. o ktdrei mowa w art. 91 ust. 3a pzp.
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2. Kalkulacja cenowa

2a. Typ kopiarki wraz z iloSci^ przewidzianych przegl^d6w w okresie realizacji zamdwienia.

formularz oferty PAKIETII

Typ
kopiarki

Cena jednostkowa
netto za przegl^d
(a)

Ilo^d

kopiarek
(b)

Ilo^c

przegl^ddw

(0

L^czna warto^d netto
przegl^ddw
(axe)*

L^czna warto^d brutto przegl^ddw

Konica-Minolta

Bizhub C 360
1 2

* UWAGA: pozycj? z kolumny a (cena jednostkowa netto za przegl^d) nale^ pomno^yd przez iloSd przegl^ddw -
kolumna c.

Cena przegl^du musi zawierac koszt dojazdu do.kopiarki oraz wszystkie pozostale koszty niezb?dne do dckonania
przegl^du.

2b. Cena roboczogodziny za napraw? urz^dzeA
Cena roboczogodziny okreslona ryczaltowo obejmuje wszystkie koszty niezb^dne do dokonania prawidtowej naprawy urzqdzenia,
z wyjqtkiem cz^sci. W szczegolnosci obejmuje koszty dojazdu do urzqdzenia oraz pracy oSoby dokonujqcej naprawy.

a) Cena jednostkowa netto
jednej roboczogodziny

b) Cena jednostkowa
brutto jednej
rpbpczogodziny

c) Ilo^d zamawianych
roboczogpdzin

Warto^d netto

(a X c)*
Warto^d brutto

6

♦pozycj? z kolufflny a (cena je^ostkowa netto jednej roboczogodziny) nale^y pomno^d przez ilo^d zamawianych
roboczogodzin - kolumna c.

2c. Kwota przeznaczona na zakup cz^^ci zamiennych wynosi 6 500,00 zl brutto (5 284,55 zl netto)

2d. Ostateczna cena oferty = suma kwot brutto z pkt 2a, 2b oraz 2c = (brutto) zl

Jezeli obowiqzek podatkowy spoczywa na Zamawiajqcym, ostateczna cena oferty = suma kwot brutto z pkt 2a, 2b oraz 2c =
(netto) zl

3. OSwiadczamy, ti. zobowi^jemy si? wykonywad przedmiot zamdwienia w okresie 12 miesi?cy licz^c od dnia
zawarcia umowy (z zastrzezeniem mozliwosci przedluienia terminu umowy w sposdb przewidziany we wzorze
umowy).

4. OSwiadczamy, is akceptujemy warunki platnoSci okre^Ione we wzorze umowy.

5. OSwiadczamy, ̂ e udzielamy 24 miesi?cznej gwarancji i r?kojmi na dostarczone i wymienione przez nas cz?^ci
zamieime oraz materialy eksploatacyjne do serwisowanych urz^dzen (z wyl^czeniem tych materialdw
eksploatacyjnych, ktdre ulegn^ wcze^niejszeniu naturalnemu zu^yciu w toku eksploatacji urz^dzen) licz^c
od dnia dokonania ich wymiany. O^wiadczamy i zobowiqzujemy sif, ii cz?5ci zamierme i materialy
eksploatacyjne b?d^ nowe (nieu:zywane i w pelni sprawne), wolne od wad fizycznych i prawnych. Akceptujemy
warunki gwarancji i r?kojmi okre^lone we wzorze umowy.

6. O^wiadczamy, ze akceptujemy warunki platnoSci okre^lone we wzorze lunowy.

7. OSwiadczamy, tQ uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania
ofertg rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

\J11t
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8. OSwiadczamy, ze zapoznali^my si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeieA oraz, ie zdobyli^my informacje

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

9. O^wiadczamy, ze zal^czony do Specyflkacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia wzor umowy, zostal przez nas

zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboni naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach

okre^lonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

10. OSwiadczamy, tQ zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

z wymogami Zamawiaj^cego okre^Ionymi w SIWZ oraz obowi^j^cymi przepisami prawa.

11. O^wiadczamy, ie zamierzamy powierzyd nast?pujqcemu podwykonawcy wykonanie nast?puj4cej cz?ici

zamdwienia*:

Lp. czeSd zamdwienia flrma podwykonawcy

* wypelnid w przypadku zamiaru wykonywania zaihdwienia z udzialem podwykonawcy, wskazuj^c cz?^d

zamdwienia powierzonq podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy

12. Oferujemy czas reakcji na zgloszon^ przez Zamawiaj^cego nieprawidlowoSd w dzialaniu ktdregokolwiek

z serwisowanych urz^dzen (czas przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowo^ci): w ci^gu (6) godzin

roboczych** licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

**nalezy wskazad oferowany czas reakcji (w peinych godzinach) nie dlu^zszy niz 6 godzin roboczych licz^c od

chwili otrzymania zgloszenia i nie krdtszy niz 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

Jezeli wykonawca oferuje czas reakcji wynosz^cy 6 godzin roboczych, nie musi wpisywac go w miejsce

wykropkowane. Brak wypelnienia przyjmuje si? za zaoferowanie 6 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania

zgloszenia. Do zaoferowania innego ni^; 6 godzin roboczych czasu reakcji wystarczy wpisanie ilo^ci godzin

w miejsce wykropkowane. Skre^lenie zwrotu „(6) godzin" nie jest konieczne.

Pod poj?ciem czas reakcji - czas przystqpienia do usunifcia nieprawidlowosci rozumie si? czas fizycznego

przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci w miejscu, w ktdrym znajduje si? lu-z^dzenie.

Patrz rdwnie^; formularz opis przedmiotu zamdwienia oraz pkt XIII SIWZ (kryterium II).

13. Oferujemy termin usuni?cia nieprawidlowoSci: w ciqgu (10) godzin roboczych*** licz^c od chwili

przystqpienia.

***nale;zy wskazad oferowany termin usimi?cia nieprawidlowoSci (w peinych godzinach) nie dluzszy niz 10 godzin

roboczych liczqc od chwili przystqpienia i nie krdtszy niz 2 godziny robocze liczqc od chwili przystqpienia.

Jezeli wykonawca oferuje termin usuni?cia nieprawidlowosci wynoszqcy 10 godzin roboczych, nie musi wpisywac

go w miejsce wykropkowane. Brak wypelnienia przyjmuje si? za zaoferowanie 10 godzin roboczych liczqc

od chwili przystqpienia.

Do zaoferowania innego niz 10 godzin roboczych terminu usimi?cia nieprawidlowoSci wystarczy wpisanie iloSci.

godzin w miejsce wykropkowane. SkreSlenie zwrotu ,,(10) godzin" nie jest konieczne.

A
i
o
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Pod poj^ciem „usuni?cie nieprawidlowo^ci" rozumie si? dokonanie czynno^ci (naprawa, dostarczenie i wymiana

cz?§ci) przywracaj^cych sprawno§6 operacyjn^ danego urz^dzenia. Patrz wzor umowy pakiet II.

Poj?cie czasu przystqpienia — zob. pkt 12.

Patrz rdwniez formularz opis przedmiotu zamowienia oraz pkt XIII SIWZ (kiyterium III).

Pod poj?ciein „godzina robocza" (pkt 12 i 13), rozumie si? 60 minut przypadaj^ce na czas mi?d:^ godz. 8.00 a

godz. 16.00 (czas pracy Zamawiaj^cego) w dniach od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie

dni ustawowo wolnych od pracy.

14. OSwiadczam, ie wypelnilem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobec os6b

fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezpo^rednio lub po^rednio pozyskalem w celu ubiegania si? o udzielenie

zam6wienia publicznego w niniejszym post?powaniu.^

Vozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiqzku z przetwarzanlem danych osobowych I w sprawie swobcdnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

przypadku, gdy Wykonawca nIe przekazuje danych osobowych Innych niz bezpo§rednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylqczenie
stosowania obowlqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treSci oSwiadczenia Wykonawca nie
sklada, tj. nalezy wykreSlid tresd odwiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY

15. OSwiadczamy, \i upowaznienie os6b reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu (w tym

podpisuj^cych ofert?, formularze, oSwiadczenia), a wskazanych poni2ej wynika z nast?pujgcego dokumentu^:

1) KRS

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzieionego przez osoby odpowiednio

umocowane.

^nalezy zaznaczyd podpunkty dotyczqce Wykonawey

Osoby upowaznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawey w niniejszym post?powaniu:

imi? i nazwisko podstawa upowaiinienia do reprezentowania Wykonawey

16. OSwiadezamy, iz nale^my/nie nalezymy do grupy malych lub §rednich przedsi?biorstw.

(niepotrzebne skreSlid)

Defmicj^ malego oraz sredniego przedsifbiorcy zawiera ustawa z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsifbiorcow Dz. U. z 2018 r.,
poz. 646zezm.).
Zgodnie z art. 7 ust.l pkt 2 cyt. ustawy, za malego przedsifbiorc? uwaza si? przedsifbiorc?, ktory w co najmniejjednym roku
z dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial Iqcznie nast?pujqce warmki:
1) zatrudnial sredniorocznie mniej niz 50 pracownikow oraz
2) osiqgnql roczny obrot netto ze sprzedazy towarow, wyrobow i ustug oraz z operacji flnansowych nieprzekraczajqcy
rownowartosci w zlotych 10 milion&w euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzqdzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyly rownowartosci w zlotych 10 milionow euro,
- / ktory nie jest mikroprzedsifbiorcq.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, za sredniego przedsi?biorcf uwaza si? przedsi?biorc?, ktory, w co najmniej jednym
roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial Iqcznie nast?pujqce warunki:
1) zatrudnial sredniorocznie mniej niz 250 pracownik&w oraz

7
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2) osiqgnqt roczny obrot netto ze sprzedazy towarow, wyrobow i using oraz operacji fmansowych nieprzekraczajqcy
rownowartosci w zlotych 50 milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzqdzonego na koniec jednego z tych lot nie
przekroczyly rownowartosci w zlotycH 43 milionow euro,
- i ktory nie jest mikroprzedsi^biorcq ani malym przedsifbiorcq.

17. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nastfpuj^ce wypelnione formularze, o^wiadczenia,

dokumenty:

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

2) o^wiadczenie, o ktdiym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp,

3) formularz opis przedmiotu zamdwienia pakiet 1 i II,

4) peinomocnictwo os6b reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia po^Wiadczona notarialnie/odpis notarialny)

- jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),

5) inne -jezeli dotyczy

Uwaea!

OSwiadczetiie o przynaleznoSci alba braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca sklada

w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, a ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp na stronie internetowej yi'ww.nfz-

katowice.pl.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis.

\|in' O',y
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OFERTA

Narodowy Fundusz Zdrowia
l^lqski Oddziai Wojewddzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Dane Wykonawcv;

Nazwa/Firma:

Adres:

Numer KRS; (je^eli dotyczy) lub CEIDG:

Numer REGON: (jezeli dotyczy), Numer NIP: .

adres e-mail: (jezeli wykonawca posiada)

strona www: (jezeli wykonawca posiada)

nr telefonu: nr faksu:

.(jezeli dotyczy)

W nawiqzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot uslug?

serwisowania urz^dzen Konica, Rise, Xerox oraz Kyocera,

1. oferujemy wykonanie dla ^l^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ zamdwienia w pakiecie Ul (ushigi
serwisowania urzqdzen wieiofunkcyjnych Xerox), zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamdwienia,
za cen^ calkowit^:

zl netto zl brutto

zgodnie z kalkulacjq cenowq zawart^ w pkt 2.

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen/wartoSci netto podawanych w kalkulacji cenowej podatku od towardw

i using (VAT), jeieli obowi^zek podatkowy spoczywa na Zamawiaj^cym - patrz pkt XII pkt 2 SIWZ oraz wzdr
informacii. o ktdrei mowa w art. 91 ust. 3a pzp.

2. Kalkulacja cenowa za serwis urz^dzen na zasadzie odplatnoSci od kopii

A B C D E F G H

Lp. Urz^dzenie
XEROX

Cena netto

w zl

za 100

kopii

Dose, przez
ktor^ nalezy
przemnozyc

100 kopii

Wartosc netto

w zl/12 m-cy
(iloczyn C x

D)

Obowiqzek
podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiaj^cym*

Wartosc 23%

podatku VAT
w zl

(obliczona od
wartosci E)

Wartosc brutto

w zl/ 12 m-cy
(suma E + G)

1 WC 5790 (1 szt.),
WC 5675 (1 szt),
WC 5655 (1 szt),
WC 5755 (6 szt)
WC 5230 (1 szt)

20 000

RAZEM:

* jc kotHmme F tabeti nahiy wskas^i, na kim spoc^wa obomaa^k podatkony, stosoumie do danych !(amrtych n> infomagi, o ktonj mowa w art. 91 ust.dapop
Paez „kopie" naleiy rozumiei kopie dowolaego formatu.
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3.

4.

5.

OSwiadczamy, ii zobowi^zujemy si? wykonywad przedmiot zamdwienia w okresie 12 miesi?cy licz^c od dnia
zawarcia umowy (z zastrzeieniem moiliwoSci przedluzenia terminu umowy w spos6b przewidziany we wzorze
uraowy).
OSwiadczamy, te akceptujemy warunki platnoSci okreslone we wzorze umowy.
OSwiadczamy, ie udzielamy 24 miesi?cznej gwarancji i r?kojmi na dbstarczone 1 wymienione przez nais cz?^ci
zamienne oraz materialy eksploatacyjne do serwisowanych urz^dzefi (z wyl^czeniem tych materialdw
eksploatacyjnych, ktdre ulegn^ wcze^niejszemu naturalnemu zuSyciu w toku eksploatacji urz^dzed) licz^c
od dnia dokonania ich wymiany. O^wiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz cz?5ci zamienne i materialy
eksploatacyjne b?d^ nowe (nieu^ywane i w pehii sprawne), wolne od wad fizycznych i prawnych. Akceptujemy
warunki gwarancji i r?kojmi okreslone we wzorze umowy.

6. O^wiadczamy, ±e akceptujemy warunki platnoSci okreslone we wzorze umowy.

7. OSwiadczamy, uwazamy si? za zwi^anych niniejsz^ oferty przeZ okres 30 dni. Bieg terminu zwi^ania

oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

8. OSwiadczamy, It zapoznali^my si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrze^eA oraz, zdobyliSmy informacje

niezb?dne do przygotowania i zlo2;enia niniejszej oferty.

9. OSwiadczamy, is zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwieiiia wz6r umowy, zostal przez nas

zaakceptowany i zobowi^jemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach

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

10. OSwiadczamy, i;e zobowi^zaijemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamdwienia zgodnie

z wymogami Zamawiaj^cego okre^Ionymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

11. OSwiadczamy, 4e zamierzamy powierzyd nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj4cej cz?£ci

zamdwienia*:

Lp. czeSd zamdwienia firma podwykonawcy

* wypetnU w przypadku zamiaru wykonywania zamdwienia z udzialem podwykonawcy, wskazuj^c czfif zamdwienia powierzon^
podwykonawcy oraz firm; podwykonawcy

12. Oferujemy czas reakcji na zgloszon^ przez Zamawiaj^cego nieprawidlowoSd w dzialaniu ktdregokolwiek

z serwisowanych urz^dzen (czas przyst^pienia do usimi?cia nieprawidlowo^ci): w ci^gu (6) godzin

roboczych* licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

*nale^ wskazad oferowany czas reakcji (w pelnych godzinach) nie dhizszy nit 6 godzin roboczych licz^c

od chwili otrzymania zgloszenia i nie krdtszy ni^; 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

Jeteli wykonawca oferuje czas reakcji wynosz^cy 6 godzin roboczych, nie musi wpisywad go w miejsce

wykropkowane. Brak wypelnienia przyjmuje si? za zaoferowanie 6 godzin roboczych licz^c od chwili

otrzymania zgloszenia. Do zaoferowania innego niz 6 godzin roboczych czasu reakcji wystarczy wpisanie ilo^ci

godzin w miejsce wykropkowane. Skre^lenie zwrotu „(6) godzin" nie jest konieczne.

Pod poj?ciem czas reakcji - czas przystqpienia do usmifcia nieprawidlowosci rozumie si? czas fizycznego

przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci w miejscu, w ktdrym znajduje si? urz^dzenie.

Patrz rdwniez formularz opis przedmiotu zamdwienia oraz pkt XIII SIWZ (kryterium II).
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13. Oferujemy tennin dostarczenia i wymiany materialdw eksploatacyjnych do kazdego z serwisowanych virzgdzen:
w ciqgu (12) godzin roboczych** licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

**nale:^ wskaza6 oferowany termin dostarczenia i wymiany materialdw eksploatacyjnych (w pehiych godzinach)
nie dhifezy ni± 12 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania zgloszenia i nie krdtszy nii 2 godziny robocze

licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

Je^:eli wykonawca oferuje termin wynosz^cy 12 godzin roboczych, nie musi wpisywad go w miejsce
wykropkowane. Brak wypehiienia przyjmuje si§ za zaoferowanie 12 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania
zgloszenia. Do zaoferowania innego niz 12 godzin roboczych terminu reakcji wystarczy wpisanie ilosci godzin
w miejsce wykropkowane. SkreSlenie zwrotu ,,(12) godzin" nie jest konieczme.

Pod poj§ciem „godzina robocza" (pkt 12 i 13), rozumie si? 60 minut przypadaj^ce na czas mi?dzy godz. 8.00
a godz. 16.00 (czas pracy Zamawiaj^cego) w dniach od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na

nie dni ustawowo wohych od pracy.

Pod poj?ciem „otrzymanie zgloszenia", rozumie si? otrzymanie przez Wykonawc? zgloszenia dokonanego przez

Zamawiaj^cego za po^rednictwem poczty e-mail, na adres e-mail wskazany przez Wykonawc?.

Patrz r6wnie2; formularz opis przedmiotu zamowienia oraz pkt Xlll SIWZ (kryterium 111).

14. OSwiadczam, ze wypelnilem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO^ wobec os6b
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezpoSrednio lub poSrednio pozyskalem w celu ubiegania si? o udzielenie

zamdwienia publicznego w niniejszym post?powaniu.^

kozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiqzku z przetwaizaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepiywu taklch danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- cgdine rozporzqdzenle o ochronle danych

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, Str. 1)

2 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoSrednip jego dotyczqcych iub zachodzi wyi^czenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosbwnie do art. 13 ust. 4 iub art. 14 ust. 5 RODO, tre§ci oSwiadczenia Wykonawca nie
sktada, tj. naieiy wykre§ll6 tre§6 oSwiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY

15. OSwiadczamy, iz upowainienie os6b reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu

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

dokumentu^:

1) KRS
2) CEIDG
3) pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

^nalezy zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoby upowai^nione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym post?powaniu:

imi? i nazwisko podstawa upowa£:nienia do reprezentowania Wykonawcy

k
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16. 0:§wiadczamy, ii nalezymy/nie nalei^my do grupy matych lub ̂ rednich przedsifbiorstw.

(niepotrzebne skreSIi6)

Definicj^ malego oraz sredniegoprzedsifbiorcy zawiera ustawaz dnia 06.03.2018 r. Prawoprzedsi^biorcow Dz. U. z 2018 r.,
poz. 646zezm.).
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, za malego przedsi?biorcf uwaza sif przedsi^biorcf, ktory, w co najmniejjednym roku
z dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial tqcznie nast^pujqce warunki:
1) zatrudnial sredniorocznie mniej niz 50 pracownikow oraz
2) osiqgnql roczny obrot netto ze sprzedazy iowarow, wyrobow i using oraz z operacji flnansowych nieprzekraczajqcy
rownowartosci w zlotych 10 milion&w euro, lub sumy aktywow Jego bilansu sporzqdzonego na koniec jedtiego z tych lat nie
przekroczyly rownowartosci w zlotych 10 milidnow euro,
- i ktory nie Jest mikroprzedsi^biorcq.

Zgodnie z art. 7 ust.l pkt 3 cyt. ustawy, za sredniego przedsi^biorcf uwaza sif przeds'ifbiorc^, ktory, w co najmniej Jednym
roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial Iqcznie nast^pujqce warunki:
1) zatrudnial sredniorocznie mniej niz 250 pracownikow oraz
2) osiqgnql roczny obrot netto ze sprzedazy towarow, wyrobow i using oraz operacji flnansowych nieprzekraczajqcy
rownowartosci w zlotych 50 miliondw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzqdzonego na koniec jednego z tych lat hie
przekroc^ly rownowartosci w zlotych 43 miliondw euro,
- i ktory nie jest mikroprzedsifbiorcq ani malym przedsif biorcq:

17. Zat^cznikami do niniejszego formularza oferty sq nastfpujqce wypelnione formularze, oSwiadczenia,

dokumenty:

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

2) o^wiadczenie, o ktorym liiowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,

3) formularz opis przedmiotu zamdwienia pakiet III,

4) pehiomocnictwo os6b reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia po^wiadczona notarialnie/odpis notarialny)
- jeieli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),

5) pisemne zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykohawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia - je^eli dotyczy

6) Inne - je^eli dotyczy

Uwaea!

OSwiadczenie o przynaletnoici albo braku przynaleznoM do tej same] grupy kapitalowej Wykondwca sklada
w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp na stronie internetowej www.nfz-
katowice.pl.

Imi§ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis.

O'
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Dane Wvkonawcv:

Nazwa/Firma:

OFERTA

Narodowy Fundusz Zdrbwia
Sl^ski Qddziai Wojewddizki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: (jeieli dotyczy) lub CEIDG: (je^di dotyczy)

Numer REGON: (jez;eli dotyczy), Numer NIP:

adres e-mail: (jej:eli wykonawca posiada)

strona www: (jeiieli wykonawca posiada)

nr telefonu: nr faksu:

W nawiqzaniu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot ushig?

serwisowania urz^dzen Konica, Rise, Xerox oraz Kyoeera,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ zamdwienia w pakiecie IV - ushigi

serwisowania urz^dzen Kyoeera, zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkdw Zamdwienia, za cen^ catkowit^:

ztnettp,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ zawartq w pkt 2.

. zt brutto

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen/wartoSci netto podawanych w kaikuiacji cenowej podatku od towardw

i using (VAT), jeieli obowiqzek ppdatkowy spoczywa na Zamawiaj^cym patrz pkt XII nkt 2 SIWZ oraz wzdr

informacii. o ktdrei mowa w art. 91 ust. 3a pzp.
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2. Kalkulacja cenowa za serwis urzqdzen na zasadzie odplatnoSci od kopii

Maksymalii^ iloSd kopii dla danego typu urz^dzenia podano w kolumnie D

formularz oferty PAIQETIV

A B C D E F G H

Lp. Utz^dzenie
Kyocera

Cena netto

wzi

za 100

kopii

Ilosc, przez
ktor^ nalezy
przemnozyc

100 kopii

Wartosc netto

w zl (iloczyn
CxD)

Obowi^zek

podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiaj^cym*

Wartosc 23%

podatku VAT
w zl

(obliczona od
wartosci E)

Wartosc brutto

w zJ

(suma E + G)

1 Kyocera
Taskalfa 4501i

(8 szt.)

14880

2 Kyocera
Taskalfa 3551ci

(1 szt.) — kopie
czamo-biale

1320

2a Kyocera z poz.2
- kopie kolorowe

360

3 Kyocera Ecosys
M2535dn

(44 szt.)

8450

RAZEM:

* tv kolumnie F tabeli nahs^ ivskas^ac, na kirn spocsjwa ohomcie^k podatkouy, stosownie do danjch ̂ awartych w infomagi, o ktorg mowa
wart. 91 ust.3ap;(p

Eopie dwustronne liczone jako dwie kopie. Przez „kopi?" naleiy rozumiec kopi^ lub wydruk dowobiego fonnatu.

3. OSwiadczamy, M. zobowi^zujemy sif wykonywad przedmiot zamdwienia w okresie 12 miesi^cy licz^c od dnia
rozpocz^cia realizacji vunowy (z zastrze^:eniem mo2;liwo§ci przedhizenia terminu umowy w sposdb
przewidziany we wzorze umowy). O terminie rozpocz^cia realizacji umowy zamawiaj^cy poinformuje
wykonawc? z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. Informacja zostanie przeslana wykonawcy po zawarciu
umowy, nie pdzniej jednak nii; w dniu 03.12.2018 r.

4. OSwiadczamy, is akceptujemy warunki platnoSci okre^lone we wzorze umowy.
5. OSwiadczamy, :ze udzielamy 24 miesi^cznej gwarancji i r^kojmi na dostarczone i wymienione przez nas cz^Sci

zamienne oraz materialy eksploatacyjne do serwisowanych urz^dzeA (z wyt^czeniemi tych materialow
eksploatacyjnych, ktdre ulegn^ wczeSniejszemu naturalnemu zu:^ciu w toku eksploatacji urz^dzen) licz^c
od dnia dokonania ich wymiany. OSwiadczamy i zobowi^zujemy si§, ii cz^Sci zamienne i materialy

.  eksploatacyjne bfd^ nowe (nieuzywane i w petni sprawne), wolne od wad fizycznych i prawriych. Akceptujemy
warunki gwarancji i r^kojmi okreSlone we wzorze umowy.

6. O^wiadczamy, it akceptujemy warunki platnoSci okreslone we wzorze lunowy.

7. OSwiadczamy, is uwaiamy sif za zwi^anych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania

oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

8. OSwiadczamy, ze zapoznali^my si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrze^en oraz, ze zdobyli^my informacje

niezb?dne do przygotowania i zlo^enia niniejszej oferty.

9. Oiwiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia wzdr umowy, zostal przez nas

zaakceptoWany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach

okre^lonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

10. Oiwiadczamy, zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamdwienia zgodnie

z wymogami Zamawiaj^cego okre^lonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
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11. OSwiadczamy, ze zamierzamy powierzyd nast^puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast^puj^cej cz^^ci

zamdwienia"^:

Lp. czeSd zamdwienia firma podwykonawcy

podwykonawcy oraz flrmf podwykonawcy

12. Oferujemy czas reakcji na zgloszon^ przez Zamawiaj^cego nieprawidlowo^d w dzialaniu ktdregokolwiek
z serwisowanych urz^dzen (czas przyst^pienia do usuni^cia nieprawidlowo^ci): w ciqgu (6) godzin
roboczych* liczgc od chwili otrzymania zgloszenia.

*naleiy wskazad oferowany czas reakcji (w pehiych godzinach) nie dhizszy nii 6 godzin roboczych licz^c
od chwili otrzymania zgloszenia i nie krdtszy nii: 2 godziny robocze licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.
Jeiieli wykonawca oferuje czas reakcji wynosz^cy 6 godzin roboczych, nie musi wpisywad go w miejsce
wykropkowane. Brak wypelnienia przyjmuje si§ za zaoferowanie 6 godzin roboczych licz^c od chwili
otrzymania zgloszenia. Do zaoferowania innego ni^ 6 godzin roboczych czasu reakcji wystarczy wpisanie ilo^ci
godzin w miejsce wykropkowane. Skreslenie zwrotu „(6) godzin" nie jest konieczne.

Pod poj^ciem czas reakcji - czas przystqpienia do usuni^cia nieprawidlowosci rdzumie si? czas fizycznego
przyst^pienia do usuni?Cia nieprawidlowosci w miejscu, w ktdrym znajduje si? urz^dzenie.
Patrz rdwniei formularz opis przedmiotu zamdwienia oraz pkt XIII SIWZ (kryterium II).

13. Oferujemy termin dostarczenia i wymiany materialdw eksploatacyjnych do ka^dego z serwisowanych urz^dzen:
w ciqgu (12) godzin roboczych** licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

**nale^ wskazad oferowany termin dostarczenia i wymiany materialdw eksploatacyjnych (w pehiych godzinach)
nie dhifezy ni^; 12 godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania zgloszenia i nie krdtszy niZ 2 godziny robocze
licz^c od chwili otrzymania zgloszenia.

Jezeli wykonawca oferuje termin wynosz^cy 12 godzin roboczych, nie musi wpisywac go w miejsce
wykropkowane. Brak wypelnienia przyjmuje si? za zaoferowanie 12 godzin roboczych licz^c od chwili otrzym^ia
zgloszenia.

Do zaoferowania innego niZ 12 godzin roboczych terminu reakcji wystarczy wpisanie iloSci godzin w miejsce
wykropkowane. SkreSlenie zwrotu ,,(12) godzin" nie jest konieczne.

Pod poj?ciem „godzina robocza" (pkt 12 i 13), rozumie si? 60 minut przypadaj^ce na czas mi?dzy godz. ,8.00
a godz. 16.00 (czas pracy Zamawiaj^cego) w dniach od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na
nie dni ustawowo wolnych od pracy.

Pod poj?ciem „otrzymanie zgloszenia", rozumie si? otrzymanie przez Wykonawc? zgloszenia dokonanego przez
Zamawiaj^cego za poSrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail wskazany przez Wykonawc?.

Patrz r6wnie2 formularz opis przedmiotu zamdwienia oraz pkt XIII SIWZ (kryterium III).

\
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14. OSwiadczam, ie wypebiilem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO' wobec os6b

fi^cznych, od ktdiych dane osobowe bezposrednio lub po^rednio pozyskalem w celu ubiegania si? o udzielenie

zamowienia publicznego w niniejszym postfppwaniu.^

^ rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiegb i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptyvyu takich danych oraz uchyienia dyrektywy 95/46/WE
- ogdine rozporz^dzenie 0 ochronle danych ■

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2 W przypadku, gdy Wykonavyca nie przekazuje danych osobowych innych nit bezpoSrednio jego dotyczqcych lub zachodzl wyiqczenie
stosbwania obowlazku infomnacyjnegb, stosownle do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, trebcl oSwIadczenla Wykotiawca nIe

sktada, tj. nale±y wykre§ll6 tre§6 oSwIadczenIa albo wpisad NIE DOTYCZY

15. O^wiadczamy, it upowainienie os6b reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu

(w tym podpisuj^cych ofert?, formularze, o^wiadczenia), a wskazanych poniz:eJ wynika z nast?puj^cego

dokumentu^:

1)
2)

KRS

CEIDG

3) pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio
innocowane.

'nalezy zaznaczyd podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoby upowaznione (upeinomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym post?powaniu:

imi? i nazwisko podstawa upowaj:nienia do reprezentowania Wykonawcy

16. OSwiadczamy, iz nale:zymy/nie nalezymy*** do grupy maiych lub Srednich przedsipbiorstw.

(niepotrzebne skre^iic)

Defimcjf malego oraz sredniego przedsifbiorcy zawiera ustawa z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsifbiorcow Dz. U. z 2018 r.,
poz. 646 ze zm.).
Zgodnie z art. 7 ust.l pkt 2 cyt. ustawy, zd malego przedsi^biorcf uwaza si? przedsi?biorc?, ktory w co najmniej jednym roku
z dwoch ostatnich lat obrqtdwych spelmallqcznie nastfpujqce warunki:
1) zatrudnial sredniorocznie mniej niz 5 0 pracownikow oraz
2) osiqgnql roczny obrot netto ze sprzedazy towarow, wyrobow i using oraz z operacji fmansowych nieprzekraczajqcy
rownowartosci w zlotych 10 milionow euro, lub sumy aktywow Jego bilansu sporzqdzonego na koniec jednegd z tych lat nie
przekroczyly rownowartosci w zlotych 10 milionow euro,
- i ktory nie Jest mikroprzedsi?biorcq.

Zgodnie z art. 7 ust.l pkt 3 cyt. ustawy, za sredniego przedsi?biorc? uwaza si? przedsi?biorc?, ktdry w co najmniej Jednym
roku z dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial Iqcznie nast?pujqce warunki:
1) zatrudnial sredniorocznie mnieJ niz 250 pracownikow' oraz
2) .osiqgnql roczny obrot netto ze sprzedazy towarow, wyrobow i uslug oraz operacji Jinqnsowych nieprzekraczajqcy
rownowartosci w zlotych 50 milionow euro, lub sumy aktywow Jego bilansu sporzqdzonego na koniec Jednego z tych lat nie
przekroczyly rownowartosci w zlotych 43 milionow euro,
- i ktory nie Jest mikroprzedsi?biorcq ani malym przedsi?biorcq.
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17. Zal^cznikami do niniejszego formulairza oferty sq nast^pujqce wypelnione formularze, o^wiadczenia,

dokumenty:

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

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,

3) formularz opis przedmiotu z£un6wieni p^iet IVa,

4) pelnomocnictwo os6b reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poSwiadezona notarialnie/odpis notarialny)
- jeiieli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),

5) pisemne zobowi^anie innego podmiotu do oddania do dyspOZycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na. potrzeby
realizacji zamdwienia - jeiieli dotyczy

6) iime - jezeli dotyczy

Uwasa!

Oswiadczenie o przynaleznoSci albo braku przynalezno^ci do tej same) grupy kapitalowej Wykonawcq sklada
w terminie 3 dni od zamieszczenia informaeji, a ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp na stronie internetowej www.nlz-
katdwice.pl. . ~ .

Imi^ i nazwisko upeinomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMQWIENIA pakiet 11H

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie ushigi serwisowania urz^dzen [pakiet I - Riso EZ 370 oraz
Riso EZ 570] [pakiet II - Konica-MinoltaBizhub C 360] posiadanych przez Zamawiaj^cego, polegaj^cej
na:

-przegl^dach urz^dzen, w tym konserwacji urz^dzen,
-naprawach urz^dzen,

-wymianie uszkodzonych lub zuzytych cz^sci, z zastrzezeniem, iz wymiana cz?sci wymaga
kazdorazowo uprzedniej akceptacji Zamawiaj^cego (przez cz^sci rozumie si? zarowno cz?sci zatnienne,
jak rowniez materialy eksploatacyjne zuzywaj^ce si? w sposob naturalny w trakcie uzytkowania
urzqdzenia jak np. b?bny).

Lokalizacja urz^dzen: ul. Kossutha 13, Katowice (budynek poligrafii).

Serwisowanie w pakiecie I jak i n obejmuje swoim zakresem takie czynnosci jak;
a) czyszczenie wn?trza urz^dzenia

b) czyszczenie i ewentualna regulacja elementow optyki wraz z szyb^ ekspozycyjn^
c) czyszczenie i kontrolazespohi wywohij^cego

d) czyszczenie i kontrola zespohi dozowania tonera, farby
e) czyszczenie i kontrola elektrod (dla kserokopiarki - pakiet 11)
f) czyszczenie i kontrola zespohi utrwalania (dla kserokopiarki - pakiet II)
g) czyszczenie, kontrola i ewentualna regulacja mechanizmow transportu papieru
h) smarowanie i kontrola lozysk

i) kontrola i czyszczenie kol z?batych

j) czyszczenie i regulacja automatycznego podajnika dokumentow, jezeli urz^dzenie jest w
niego wyposazone

k) regulacja i kontrolajakosci kopii

1) diagnostyka urz^dzenia pod k^tem zuzycia elementow zaobserwowana podczas wykonywania
czynnosci serwisowych, a w przypadku uwag sporz^dzenie wst?pnego kosztorysu naprawy.

Zapewniony przez Wykonawc?:

1) czas reakcji na zgloszon^ nieprawidlowosc w dzialaniu ktoregokolwiek z serwisowanych
urzqdzeh (czas przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci): zgodnie z zaoferowanym

w formularzu oferty,

2) termin usuni?cia nieprawidlowosci: zgodnie z zaoferowanym w formularzu oferty.

Pod poj?ciem „czas reakcji - czas przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci" rozumie si? czas
fizycznego przystqpienia do usuni?cia nieprawidlowosci w miejscu, w ktorym znajduje si? urz^dzenie.
Pod poj?ciem „usuni?cia nieprawidlowosci" rozumie si? dokOnanie czynnosci (naprawa, wymiana
cz?sci, przeglqd) przywracaj^cych sprawnosc operacyjn^ danego urz^dzenia.

W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywal, iz czas usuni?cia nieprawidlowosci w dzialaniu danego
urz^dzenia przekroczy termin zaoferowany, obowiqzany jest niezwlocznie poinformowac o niniejszym
Zamawiaj^cego (pisemnie lub za posrednictwem poczty e-mail) zpodaniem przyczyny wydhizenia
terminu oraz okresleniem faktycznego terminu zakonczenia czynnosci przywracaj^cych danemu
urzqdzeniu sprawnosc operacyjn^.
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W takiej sytuacji Wykonawca obowiqzany jest dostarczyc - na z^danie Zamawiaj^cego - na swoj koszt,
do czasu usuni^cia nieprawidlowosci, urz^dzenie zast?pcze o takich sairiych lub lepszych parametrach
technicznych w stosunku do urzqdzenia naprawianego.

Urz^dzenie zast^pcze Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przed upJywem terminu na usuni?cie
nieprawidtowosci.

Zamawiaj^cy gwarantujc zamowicnic wszystkich przegl^dow w ilosci okrcsloncj w kalkulacji ccnowcj.
Wykorzystanie zamowioncj ilosci roboczogodzin w celu dokonania napraw oraz wykorzystanie kwoty
zabczpieczoncj na zakup cz?sci b?dzic uzalcznionc od faktycznych potrzcb zamawiaj^ccgo.

Wykonawca oswiadcza i zobowi^zujc si?, iz serwisowanic urz^dzen b?d^ wykonywac osoby
przcszkolonc w scrwisowaniu powiclaczy Riso z scrii EZ dla pakietu I oraz kopiarck Konica-Minolta
z scrii Bizhub dla pakietu II.

Data instalacji i przcbicg urz^dzcn:

Riso EZ 570, data instalacji I0.10.2008r., stan licznika na 30.08.2018r. - 3 800 656 kopii

Riso EZ 370, data instalacji 04.06.20I0r., stan licznika na dzicn 30.08.2018r. - 2 738 545 kopii
Konica-Minolta Bizhub C 360, data instalacji 20.10.20IIr., stan licznika na dzicn 30.08.2018r. -

kopic kolor - 217 441 kopii

kopic cz-b - 24 659 kopii

Imi? i nazwisko updnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data, podpis



Nr zamowienia: 14/pn/2018 formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet Hr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie przez Wykonawc? ushigi polegaj^cej na serwisowaniu
urz^dzen wielofunkcyjnych Xerox, tj. Xerox WC 5790 (1 szt.), Xerox WC 5675 (1 szt.), Xerox WC
5655 (1 szt.), Xerox WC 5755 (6 szt.), Xerox WC 5230 (1 szt.).

Lokalizacia urzadzen: ul. Kossutha 13, Katowice (budynek glowny oraz budynek ppligrafii).

Serwisowanie urzadzen ma na celu utrzymanie ich w stalej sprawnosci operacyjnej, tj. w stanie
przydatnym do uzywania zgodnie z przeznaczeniem danego urz^dzenia i przy zachowaniu jego
parametrow technicznych, a takze na zasadzie stalej i prawidlowej wspolpracy z systemem kontroli

wydrukow zainstalowanym na urz^dzeniach.

Urzi^dzenia WC 5755 wyposazone s^ w terminale umozliwiaj^ce wspolprac? z systemem kontroli
wydrukow Printoscope Terminal Server, zwanym takze Printoscope (kazde z tych urzadzen jest
wyposazone w czytnik kart zblizeniowych).

Serwisowanie obeimuie swoim zakresem takie czvnnosci. iak:

a) przegl^dy techniczne vwaz z konserwacj^ kazdego urzqdzenia co 120.000 kopii,jednak nie rzadziej
niz raz na trzy miesi^ce (tj. w sumie nie rzadziej niz cztery razy w okresie trwania umowy);

b) naprawy oraz dostarczanie i wymian? cz?sci zamiennych,
c) dostarczanie i wymian§ materialow eksploatacyjnych (zgodnie z ich parametrami

wytrzymalosciowymi), zuzywaj^cych si? w ezasie pracy urzadzen, w szczegolnosci takich, jak:
modul kserograficzny, modul utrwalania i filtr ozonu, toner, zespoi rolek pobierajqcych podajnika
dokumentow, rolki pobieraj^ce zasobnikow papieru 1, 2, 3, 4, 5, modul wywolywacza itp.,
za wyj^tkiem papieru oraz zszywek.

Ilosc kopii dowolnego formatu, jaka moze zostac wykonana przez Zamawiaj^cego w okresie 12
miesi?cy swiadczenia przez Wykonawc? ushigi serwisowania wynosi nie wi?cej niz 2.000.000.
Zamawiaj^cy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie w tym okresie l^cznie co najmniej 1.800.000
kopii. Kopie dwustronne b^d^ liczone jako dwie kopie. Przez „kopi?" nalezy rozumiec kopi? lub wydruk
dowolnego formatu.

A. Zapewniony przez Wykonawc?:

1) czas reakcji na zgloszon^ nieprawidlowosc w dzialaniu ktoregokolwiek z serwisowanych
urzadzen (czas przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci): zgodnie z zaoferowanym
w formularzu oferty;

2) termin usuni?cia nieprawidlowosci: w ciqgu 3 dni licz^c od dnia przyst^pienia.

Pod poj?ciem „czas reakcji - czas przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci" rozumie si? czas

fizycznego przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci w miejscu, w ktorym znajduje si? urz^dzenie.
Pod poj?ciem „usuni?cie nieprawidlowosci" rozumie si? dokonanie czynnosci (naprawa, dostarczenie i

wymiana cz?sci zamiennej) przywracaj^cych sprawnosc operacyjn^ danego urz^dzenia.

W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywal, iz czas usuni?cia nieprawidlowosci w dzialaniu danego
urz;^dzenia przekroczy 3 dni liczqc od dnia przyst^pienia, obowi^zany jest niezwlocznie poinformowac
0 niniejszym Zamawiaj^cego (pisemnie lub za posrednictwem poczty e-mail) zpodaniem przyczyny



Nr zamowienia: 14/pii/2018 formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet III

wydhizenia terminu oraz okresleniem faktycznego terminu zakonczenia czynnosci przywracaj^cych
danerau urz^dzeniu sprawnosc operacyjnq.

W takiej sytuacji Wykonawca obowi^zany jest dostarczyc - na z^danie Zamawiaj^cego - na swoj koszt,
do czasu usuni^cia nieprawidlowosci, urz^dzenie zast^pcze o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych w stosunku do urz^dzenia naprawianego.

Urz^dzenie zast^pcze Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc w ciqgu 2 dni licz^c od dnia przeslania
Zamawiaj^cemu informacji o wydhizeniu terminu naprawy.

Przez „dni" nalezy rozumiec dnikalendarzowe.

B. Zapewniony przez Wykonawc? czas dostarczenia i wymiany materiaiow eksploatacyjnych
do kazdego z serwisowanych urzqdzen; zgodnie z zaoferowanym w formularzu oferty oraz zgodnie
z zasadami opisanymi we wzorze umowy.

Wykonawca akceptuje okreslony we wzorze umowy okres i warunki udzielenia gwarancji
na dostarczone i wymienione przez Wykonawc? cz?sci zamienne oraz materiaiy eksploatacyjne.

Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?, iz serwisowanie urzqdzen b^d^ wykonywac osoby
przeszkolone w serwisowaniu urz^dzen wielofunkcyjnych Xerox odpowiednio z serii WC 52XX, z serii
WC 56XX oraz z serii WC 57XX, przez producenta tych urz^dzen.

Podstawq rozliczania Stron przysztej umowy b?dzie faktyczna ilosc kopii dowolnego formatu
wykonanych przez Zamawiaj^cego na serwisowanych urz^dzeniach w danym miesi^cu,
z uwzgl?dnieniem ceny netto za 100 kopii okreslonej dla danego urzqdzenia (podanej przez Wykonawc?
w ofercie). Ilosc kopii b?dzie ustalana w oparciu o stan licznika danego urz^dzienia. Zamawiaj^cy
zobowiqzany b?dzie do przekazywania Wykonawcy informacji o stanie licznikow za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy, w ostatnim dniu roboczym danego miesi^ca wedhig
stanu na ten dzieh. Wykonawca b?dzie miai prawo dokonania w kazdej chwili osobistego odczytu
wskazan licznikow.

Urz^dzenia instalowano w latach 2008-2011.

Stany licznikow urz^dzeh na dzieh 30.08.2018r.:

WC 5790, nr 3644118818, stan - 3934255;
WC 5675, nr 3634165320, stan 3716040 (reset licznika-wymiana plyty gl6wnej przy stanie 479633);
WC 5655, nr 3641954950, stan 1204884;
WC 5755, nr 3647777766, stan 2003504;
WC 5755, nr 3647776476, stan 1109657;

WC 5755, nr 3643652977, stan 983645;
WC 5755, nr 3643648449, stan 1609499;
WC 5755, nr 3643652993, stan 1903102
WC 5755, nr 3647778959, stan 877572;
WC 5230, nr 3315950936, stan 351135.

Imi? i nazwisko updnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie przez Wykonawe? ushigi polegaj^cej na serwisowaniu 53

urz^dzen wielofunkcyjnych Kyocera.

Serwisowanie urz^dzen ma na celu utrzymanie ich w staiej sprawnosci operacyjnej, tj. w stanie

przydatnym do uzywania zgodnie z przeznaczeniem danego urz^dzenia i przy zachowaniu jego

parametrow technicznych, a w przypadku urz^dzen Kyocera Taskaifa 450li (8 szt.) oraz Kyocera

Taskalfa 355lei (1 szt.) - rdwniez przy zachowaniu staiej i prawidlowej wspolpracy z systemem

kontroli wydrukow Printoscope zainstalowanym na wyzej wymienionych urz^dzeniach.

Urz^dzenia Kyocera Taskalfa 4501i (8 szt.) oraz Kyocera Taskalfa 3551ci (1 szt.) wyposazone s^

w terminate Printoscope umozliwiaj^ce wspolprac? z systemem kontroli wydrukow Printoscope

Terminal Server, zwanym takze Printoscope (kazde z tych urz^dzeh jest wyposazone w czytnik kart

zblizeniowych).

Serwisowanie obeimuie swoim zakresem takie czvnnosci. iak:

a) przegl^dy techniczne wraz z konserwacj^ kazdego urz^dzenia co 100.000 kopii, jednak nie

rzadziej niz raz na trzy (3) miesi^ce (tj. w sumie nie rzadziej niz cztery (4) razy w okresie trwania

umowy);

b) naprawy oraz dostarczanie i wymian? cz^sci zamiennych;

c) dostarczanie i wymian? materialow eksploatacyjnych (zgodnie z ich parametrami

wytrzymalosciowymi), zuzywaj^cych si? w czasie pracy urz^dzen, w szczegolnosci takich, jak:

modul kserograficzny, modui utrwalania i filtr ozonu, toner, zespol rolek pobierajqcych podajnika

dokumentow, rolki pobieraj^ce zasobnikow papieru 1, 2, 3, 4, 5, modul wywolywacza itp., za

wyj^tkiem papieru i zszywek.

Ilosc kopii dowolnego formatu. iaka moze zostac wvkonana przez Zamawiaiacegd w okresie 12

miesipcv swiadczenia przez Wvkonawc? ushiai serwisowania:

a) w przypadku urz^dzenia Kyocera Taskalfa 45011 (8 szt.) - l^cznie ilosc kopii wynosi nie wi?cej niz

1.488.000. Zamawiaj^cy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie w tym okresie l^cznie

conajmniej 1.200.000 kopii.

b) w przypadku urz^dzenia Kyocera Taskalfa 355lei (1 szt.) - ilosc kopii czamo-bialych wynosi nie

wi?cej niz 132.000. Zamawiaj^cy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie w tym okresie co

najmniej 100.000 kopii czamo-bialych; ilosc kopii kolorowych wynosi nie wi?cej niz 3,6.000.

Zamawiaj^cy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie w tym okresie co najmniej 25.000 kopii

kolorowych.

c) w przypadku urz^dzenia Kyocera Ecosys M2535dn (44 szt.) - l^cznie ilosc kopii wynosi nie wi?cej

niz 845.000. Zamawiajqcy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie w tym okresie l^cznie co

najmniej 600.000 kopii.
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Uwaga!

Kopie dwustronne liczone jako dwie kopie.

Przez „kopi?" nalezy rozumiec kopi? lub wydruk dowolnego formatu.

Stan licznika urzadzen na dzien 30.08.2018 r. oraz lokalizacia urzadzen;

Lp. Model Nr fabiyczny Stan licznika lokalizacja

1 Ecosys M2535 LW16325519 42100 ul. Kossutha 13, Katowice

2 Ecosys M2535 LWl 6325526 52040 ul. Kossutha 13, Katowice

3 Ecosys M2535 LWl 6325529 21479 ul. Kossutha 13, Katowice

4 Ecosys M2535 LWl 6325532 20957 ul. Kossutha 13, Katowice

5 Ecosys M2535 LW16325533 18267 ul. Kossutha 13, Katowice

6 Ecosys M2535 LW16325536 6826 ul. Kossutha 13, Katowice

7 Ecosys M2535 LWl 6325539 10875 ul. Kossutha 13, Katowice

8 Ecosys M2535 LW16325646 20399 ul. Kossutha 13, Katowice

9 Ecosys M2535 LW16325654 14340 ul. Kossutha 13, Katowice

10 Ecosys M2535 LW16325745 14086 ul. Kossutha 13, Katowice

11 Ecosys M2535 LW16325751 44044 ul. Kosciuszki 22, Piekary SI.

12 Ecosys M2535 LW16325754 17357 ul. Kossutha 13, Katowice

13 Ecosys M2535 LWl 6325755 21045 ul. Kossutha 13, Katowice

14 Ecosys M2535 LWl 6325756 40353 ul. Kossutha 13, Katowice

15 Ecosys M2535 LWl 6325759 81013 ul. Kossutha 13, Katowice

16 Ecosys M2535 LWl 6325760 27547 ul. Kossutha 13, Katowice

17 Ecosys M253 5 LW16325761 25081 ul. Kossutha 13, Katowice

18 Ecosys M2535 LW16325762 63480 ul. Kossutha 13, Katowice

19 Ecosys M2535 LWl 6325763 35059 ul. Kossutha 13, Katowice

20 Ecosys M2535 LWl 6325764 98688 ul. Kossutha 13, Katowice

21 Ecosys M2535 LWl 6325765 13550 ul. Kossutha 13, Katowice

22 Ecosys M2535 LWl 6431188 44597 ul. Kossutha 13, Katowice

23 Ecosys M2535 LWl 6431189 118458 ul. Kossutha 13, Katowice

24 Ecosys M2535 LW16431190 10393 ul. Kossutha 13, Katowice

25 Ecosys M2535 LW16431191 26561 ul. Kossutha 13, Katowice

26 Ecosys M2535 LWl 6431193 71121 ul. Kossutha 13, Katowice

27 Ecosys M2535 LWl 6431194 18302 ul. Kossutha 13, Katowice

28 Ecosys M2535 LW16431195 26684 ul. Karola Mirki 10, Bytom

jU* (>■
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29 Ecosys M2535 LW16431196 33584 ul. Katowicka 105, Chorzow

30 Ecosys M2535 LW16431197 26359 ul. Bobrecka 27, Cieszyn

,31 Ecosys M2535 LW16431198 33477 ul. Dqbrowskiego 9a, D^browa G.

32 Ecosys M2535 LW16431199 51159 ul. Kossutha 13, Katowice

33 Ecosys M2535 LW16431204 14422 ul. 11 listopada 5A, Kiobuck

34 Ecosys M2535 LW16431229 28095 ul. Sobieskiego 9, Lubliniec

35 Ecosys M2535 LW16431237 22756 ul. KosciuSzki 26, Myszkow

36 Ecosys M2535 LWl 6431238 18737 ul. Gamowska 3, Raciborz

37 Ecosys M2535 LW16431240 27594 ul. Modrzejowska 32a, Sosnowiec

38 Ecosys M2535 LW16431241 36869 ul. Grota Roweckiego 42, Tychy

39 Ecosys M2535 LW16431246 34613 ul. SI?czka 20, Zabrze

40 Ecosys M2535 LW16431266 10249 ul. Towarowa 22, Zawiercie

41 Ecosys M2535 LWl 6431274 18780 ul. Dworcowa 23, Zywiec

42 Ecosys M2535 LW16431275 44345 ul. Karpacka 24, Bielsko-Biala

43 Ecosys M2535 LWl 6431277 41784 ul. Czartoryskiego 28, Cz?stochpwa

44 Ecosys M2535 LW16431283 52437 ul. 3 Maja 29, Rybnik

45 Taskalfa4501i L7Q6210209 685970 ul. Kossutha 13, Katowice

46 Taskalfa 45011 L7Q6210213 344918 ul. Kossutha 13, Katowice

47 Taskalfa 45011 L7Q6210218 207132 ul. Kossutha 13, Katowice

48 Taskalfa 45011 L7Q6210219 284324 ul. Kossutha 13, Katowice

49 Taskalfa 45011 L7Q6210248 221355 ul. Kossutha 13, Katowice

50 Taskalfa 45011 L7Q6210249 237720 ul. Kossutha 13, Katowice

51 Taskalfa 45011 L7Q6210272 755703 ul. Kossutha 13, Katowice

52 . Taskalfa 45011 L7Q6210327 ■ 179728 ul. Kossutha 13, Katowice

53 Taskalfa 3551 L8K4504735 231439 ul. Kossutha 13, Katowice

A. Zapewniony przez Wykonawc?:

1) czas reakcji na zgloszon^ przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosc w dzialaniu ktoregokolwiek

z serwisowanych urz^dzen (czas przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci): zgodnie

z zaoferowanym w formuiarzu oferty;

2) czas usuni^cia nieprawidlowosci: w ci^gu 3 dni licz^c od dnia przyst^pienia.

Pod poj^ciem „czas reakcji - czas przyst^pienia do usuni^cia nieprawidlowosci" rozumie si? czas

fizycznego przyst^pienia do usuni?cia nieprawidlowosci w miejscu, w ktorym znajduje si? urz^dzenie.
Pod poj?ciem „usuni?cie nieprawidlowosci" rozumie si? dokonanie czynnosci (naprawa, dostarczenie

i wymiana cz?sci zamiennej) przywracaj^cych sprawnosc operacyjnq danego urZ^dzenia.
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W sytuacji, gdyby Wykonawca przewid5wai, iz czas usuni?cia nieprawidlowosci w dziaianiu danego

urz^dzenia przekroczy 3 dni licz^c od dnia przyst^pienia, obowi^zany jest niezwlocznie

poinformowac o niniejszym Zamawiajqcego (pisemnie lub za posrednictwem poczty e-mail)

z podaniem przyczyny wydhizenia terminu oraz okresleniem faktycznego terminu zakonczenia

czynnosci przywracajqcych danemu urzqdzeniu sprawnosc operacyjn^.

W takiej sytuacji Wykonawca obowi^any jest dostarczyc - na z^danie Zamawiaj^cego - na swoj

koszt, do czasu usuni^cia nieprawidlowosci, urzqdzenie zast^pcze o takich samych lub lepszych

parametrach technicznych w stosunku do urz^dzenia naprawianego.

Urz^dzenie zast^pcze Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc w ci^gu 2 dni licz^c od dnia przeslania

Zamawiaj^cemu informacji o wydhizeniu terminu naprawy.

Pnez „dni" nalezy rozumiec dni kalendarzowe.

B. Zapewniony przez Wykonawc? czas dostarczenia i wymiany materialow eksploatacyjnych

do kazdego z serwisowanych urzqdzen; zgodnie z zaoferowanyni w formularzu oferty oraz zgodnie

z zasadami opisanymi we wzorze umowy.

Wykonawca akceptuje okreslony we wzorze umowy okres i warunki udzielenia gwarancji

na dostarczone i wymienione przez Wykonawc? cz?sci oraz materialy ekspldatacyjne.

Wykonawca oswiadcza 1 zobowi^zuje si?, iz serwisowanie urz^dzen b?dq wykonywac osoby

przeszkolone w serwisowaniu urzqdzen wielofunkcyjnych Kyocera przez producenta tych urz^dzen.

Podstaw^ rozliczania Stron przyszlej umowy b?dzie faktyczna ilosc kopii dowolnego formatu

wykonanych przez Zamawiajqcego . na serwisowanych urz^dzeniach w danym miesi^cu,

z uwzgl?dnieniem ceny netto za 100 kopii okreslonej dla danego urzqdzenia (podanej przez

Wykonawc? w ofercie). Ilosc kopii b?dzie ustalana w oparciu o stan licznika danego urzqdzenia.

Zamawiaj^cy zobowiqzany b?dzie do przekazywania Wykonawcy informacji o stanie licznikow za

posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-rmail Wykonawcy, w ostatnim dniu roboczym danego

miesi^ca wedhig stanu na ten dzieh. Wykonawca b?dzie mial prawo dokonania w kazdej chwili

osobistego odczytu wskazah licznikow.

Iiiii? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data. podpis

4
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WYKAZ USLUG

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

Wypetniaj^c niniejszy formularz nalezy uwzgi^dnic zasady Qplsane w pkt V SIWZ (warunki udziatu

w post^powaniu dla danego pakietu - III albo IV) oraz w pkt VI. 3 SIWZ

Lp. Przedmiot usiugi Wartosc usiugi
(brutto w ztofych)

Data wykonania ustugi
(dzien, miesi^c, rok)

Podmiot,

na rzecz ktorego usliiga zostala
wykonana (lub jest nadal

wykonywana)
-podac nazw? i adres

Usiuga wykonana,
czy nadal

wykonywana
-podac informacj^

1

2
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Wraz z nimeiszym formularzem Wykonawca sMada dowody. o ktorych mowa wpkt VIpkt 3 lit.b SIWZ.

Formularz wraz z dowodami sMadany test na wezwanie Zamawiajqcego w terminie i na zasadach opisanych wSIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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UMOWA Nr

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddzialem Wojewddzkim NFZ,
w imieniu ktdrego dziala:

-  Slqskiego Oddzialu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w wpisanym do pod numerem

w imieniu ktorego dziala:

-  , zwanym dalej „Wykonawc4",

0 tresci nast?puj^cej:

§1
Przedmiot umowv

1. Przedmiotem zamdwienia jest ̂ wiadczenie przez Wykonawc? uslugi serwisowania urzgdzeh [pakiet I -

Riso EZ 370 oraz Riso EZ 570] [pakiet II - Konica-Minolta Bizhub C 360] posiadanych przez

Zamawiaj^cego, polegaj^cej na:

1) przegl^dach urz^dzeh, w tym konserwacji urz^dzen,

2) naprawach urz^dzeh,

3) wymianie uszkodzonych lub zuzytych cz^^ci, z zastrzezeniem, iz wymiana czfSci wymaga kazdorazowo

uprzedniej akceptacji Zamawiaj^cego (przez cz^^ci rozumie si? zar6wno cz?ici zamienne, jak rdwniez

materialy eksploatacyjne zu^waj^ce si? w spos6b naturainy w trakcie uJytkowania urz^dzenia jak np.

b?bny; powy&ze nie obejmuje tonerdw).

- zgodnie z zal^cznikiem nr 1 opis przedmiotu umowy.

2. Ka2;dorazowa potrzeba dokonania naprawy, przegl^du lub wymiany cz?§ci b?dzie zglaszana jako

nieprawidlowoSd w dzialaniu serwisowanych urz^dzen przez Zamawiaj^cego telefonicznie pod numer

telefonu Wykonawcy a nast?pnie zostanie potwierdzona za po^rednictwem poczty

elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy

3. Wykonawca zapewnia czas reakcji na zgloszon^ przez Zamawiaj^cego nieprawidlowo^d w dzialaniu

ktdregokolwiek z serwisowanych urz^dzen (czas przyst^pienia do usimi?cia nieprawidlowo§ci):

w ci^gu godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania zgloszenia. Pod poj?ciem czas

reakcji - czas przystqpienia do usunifcia nieprawidlowosci rozumie si? czas fizycznego przyst^pienia
do usuni?cia nieprawidlowosci w miejscu, w kt6rym znajduje si? urz^dzenie.

4. W przypadku koniecznoSci dokonania wymiany cz?sci, Wykonawca sporz^dza kosztorys naprawy

i niezwlocznie przedklada go jednej z os6b, o ktdrych mowa W § 8 ust.l. Kosztorys naprawy wymaga

kazdorazowo akceptacji ze strony jednej z osob, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 umowy. Kosztorys

naprawy Wykonawca przekazuje do akceptacji Zamawiaj^cego za poSrednictwem poczty elektronicznej

na adres e-mail: lub na piSmie.

5. Informacja o akceptacji, b^dz braku akceptacji kosztorysu zostanie przekazana przez jedn^ z os6b,

o kt6rych mowa w § 8 ust. 1 umowy, niezwlocznie za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres e-

mail Wykonawcy: lub na piSmie, jednej z os6b, o ktdrych mowa w § 8 ust.2.

6. Wykonawca zobowi^je si? usun^d nieprawidlowoSd w ciqgu ... godzin roboczych licz^c od chwili

przystqpienia. Pod poj?ciem „usimi?cie nieprawidlowoSci" rozumie si? dqkonanie czynnoSci (naprawa,

wymiana cz?Sci, przeglqd) przywracajqcych sprawnoSd operacyjnq danego urzqdzenia.

7. W przypadku koniecznoSci dokonania wymiany cz?Sci, do terminu usuni?cia nieprawidlowoSci nie

wlicza si? terminu od przedloZeniaprawidlowego kosztorysu naprawy przez Wykonawc? na zasadach
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okre^lonych w ust.4 do przedlozienia przez Zamawiaj^cego akceptacji kosztorysu naprawy na zasadach

okreSlonyeh w ust.5. W przypadku braku akceptacji kosztorysu, wymiany cz^^ci nie dokonuje sif.

8. W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywal, ii czas usuni§cia nieprawidiowoici w dzialaniu danego

urz^dzenia przekroczy ... godziny robocze licz^c od chwili przyst^pienia podano w iist.6],

obowi^any jest niezwlocznie poinformowad o niniejszym Zamawiaj^cego (pisemnie lub za

po^rednictwem poczty e-mail: ) z podaniem przyczyny wydMenia terminu oraz

okresleniem faktycznego terminu zakonczenia czymio^ci przywracaj^cych danemu urz^dzeniu

sprawnoid operacyjn^. W niniejszym przypadku postanowienie §6 ust. 1 pkt 3 umowy zostaje

wyl^czone, zastosowanie znajdzie zaS §6 ust. 1 pkt 5 umowy.

9. W razie zaistnienia okolicznoSci, o ktdrych mowa w ust. 8, Wykonawca obowi^zany jest dostarczyd -

na igdanie Zamawiaj^cego - na swoj koszt, do czasu usunifcia nieprawidlowoici, urz^dzenie zast?pcze

o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w stosunku do urz^dzenia naprawianego.

Urz^dzenie zast^pcze Wykonawca zobowigzuje sif dostarczyd przed uplywem terminu

wyznaczonego na usunifcie nieprawidiowoSci, o ktdrym mowa w ust. 6. Zapisy ust. 7 stosuje si?.

10. Pod poj?ciem „godzina robocza" rozumie si? 60 minut przypadajgce na czas mi?dzy godz. 8.00 a godz.

16.00 (czas pracy Zamawiaj^cego) w dniach od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych

na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Pod poj?ciem „otrzymanie zgloszenia" rozumie si? otrzymanie przez Wykonawc? zgloszenia

dokonanego przez Zamawiaj^cego za poSrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail wskazany przez

Wykonawc?, tj.:

12. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz serwisowanie urz^dzen b?d4 wykonywad osoby przeszkolone

w serwisowaniu urz^dzefi wielofunkcyjnych [pakiet I - Riso z serii EZ] [pakiet 11 - Konica-Minolta z

serii Bizhub], przez producenta tych urz^dzeA.

13. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma podwykonawcy/,

cz?Sc zamdwienia wskazany w ofercie Wykonawcy zlo^;onej w zam6wieniu nr 14/pn/2018, pakiet

I/pakiet II tj (jezeli dotyczy).

14. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowad

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamdwieniu nr I4/pn/2018. Zmiana

h^d± rezygnacja winna nast^pid w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany

b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy przy

uwzgl?dnieniu postanowien §1 ust. 14 oraz §2 ust.4 umowy (jeiteli dotyczy).

Je:zeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal si? na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu

wykazania spelniania warunku udziabi w post?powaniu (warunku dotycz^cego zdolno^ci zawodowej -

posiadanie wymaganego do^wiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiaj^cemu,

ii proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spebiia warunek w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania

0 udzielenie zamdwienia (zamdwienie nr 14/pn/2018).

15. W zwi^zku z tym, ii usbiga obj?ta przedmiotem umowy co do zasady b?dzie wykonywana w miejscu

podlegaj^cym bezpoSredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiajgcy zqda, aby przed

przystqpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s^ juz: znane, podal nazwy albo imiona

1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych

w wykonanie uslugi. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiad Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach

danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazywad

informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyd
realizacj? uslugi (jezeli dotyczy).

§2

Terminv i mieisce realizacji umowv

1. Usluga b?d^ca przedmiotem niniejszej umowy b?dzie swiadczona przez Wykonawc? w okresie 12 miesi?cy
licz^c od dnia zawarcia umowy.
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2. Miejscem realizacji umowy przez Wykonawcf jest miejsce, w kt6rym znajduj^ si? urz^dzenia: ul. Kossutha 13
w Katowicach.

3. W przypadku, je^li po uplywie 11 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy, suma platno^ci z tytuhi realizacji
umowy nie przekroezy 80% wynagrddzenia calkowitego, o ktdrym mowa w §3 ust.l albo ilo^d wykonanych
kopii dla danej pozycji tabeli kalkulacji cenowej) nie osi^gnie iloSei gwarantowanej, Strony mog^ przedhiiyd
termin realizacji umowy w drodze pisenmego aneksu, do wyczerpania kwoty wynagrodzenia calkowitego brutto
albo iloSci wykonanych kopii okre^lonej w danej pozycji kalkulacji cenowej, nie dluzej jednak niZ o 3 miesi^ce.

4. Najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zalezno§ci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedloZy Zamawiaj^cemu (jednej z os6b wskazanych
w §8 ust.l umowy) o^wiadczenie, it osoby (co najmniej jedna) wykonuj^ce w ramach niniejszej umowy
czynno§ci, co do ktdrych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^
zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.
Kompletne oSwiadczenie winno zawierad rdwniez imiona i nazwiska os6b zatrudnionych na podstawie umowy o
prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynno^ci, rodzaju umowy o prac?, dokladne
okre^lenie podmiotu skladaj^cego o^wiadczenie, dat? zloZenia o^wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o^wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikaeji ww. o^wiadczenia pod k^tem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy.

NiezloZenie kompletnego o^wiadczenia we wskazanym wyZej terminie przez Wykonawc? (lub podwykonawc?)
uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z prawa do rozwi^ania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokoSci okre^lonej w §6 ust.l pkt 1 mnowy, jezeli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo
wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zloiyl wymaganego kompletnego o^wiadczenia.

5. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc?
wymagan dotycz^cych zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy,
dokumentowanych za pomoc^ oSwiadczenia wymaganego na podstawie ust.4;

1) moz:liwo5d ^^^dania poSwiadczonej za zgodno^d z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii umowy o prac? os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,

ktdrych dotyczy wymienione w ust.4 oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopie um6w

powinna zostad zanonimizowana w sposdb zapewniaj^cy ochron? -danych osobowych pracownikdw,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg61no§ci

bez adresdw oraz nr PESEL pracownikdw) oraz RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizaeji. Informacje takie jak; data zawarcia umowy, rodzaj mnowy o prac? powinny bye moZliwe

do zidentyfikowania;

2) mo^liwo^d igdania za^wiadczenia wMciwego oddziahi ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawc? lub podwykonawe? skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia

na podstawie umdw o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;

3) mozliwo^d z^dania po^wiadezonej za zgodnoSd z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawc? do

ubezpieczenia, zanonimizowan^ w sposdb zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikdw,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz^dzenia

Parlamentu Eurppejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b

fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporz^dzenie o ochronie danych) z dnia 27

kwietnia 2016 r. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaeji;

4) mozliwo^d i^dania wyjasnien w przypadku w^tpUwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac?;



Nr zamowienia: 14/pn/2018 wzor umowy pakiet I Riso i II Konica Minolta

5) moz;liwo5(5 zwr6cenia si? do Padstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli

w przypadku powzi?cia uzasadnionych w^tpllwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawc? lub podwykonawc?.

Wskazane w pkt. 1, 2, 3 i 4 dokumenty, a tak±e wyjaSnienia, o ktdrych mowa w pkt. 5 Wykonawca

przedlo^ Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub

podwykonawc? os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji zamdwienia czynno^ci, co do ktdrych

przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie mnowy o prac?. Wezwanie Zostanie przekazane

Wykonawey za po^rednictwem poczty e-mail, na adres wskazaiiy przez Wykonawc?:

6. Przez czynno^ci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,

rozumie si? czynno^ci serwisowania urz^dzed polegaj^ce na dokonywaniu przegl^ddw technicznych wraz

z konserwacj^ urz^dzen, na przyst^pieniu do usuni?cia nieprawidlowo^ci, na usuwaniu nieprawidlowoSci

(tj. naprawach, przegl^dach oraz wymianie cz?sci).

7. Zmiana os6b wskazanych w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w ust.4, jest moiiliwa pod warunkiem

speinienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prae? w rozumieniu Kodeksu pracy. Zmiana

dokonywana jest w formie pisemnego o^wiadczenia Wykonawey (lub podwykonawcy) z pbdaniem

danych nowej osoby. Na 2:^danie os6b wskazanych w §8 ust. 1 umowy Wykonawca przedto^y dokumenty

dotycz^ce zatrudnienia takiej osoby z uwzgl?dnieniem zapisdw niniejszej imiowy.

§3

Wvnagrodzenie umowv

1. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie calkowite

nie przekraczajqce kwoty zl brutto (slownie: zlotych brutto), w tym

23% podatek VAT, zgodnie z kalkulacj^ cenow^ wskazan^ w ust.3.

IF pr^tadku. fdy ohowia^ek podatkom ymdnie y prvepisami o podatku od towarow i uslm bedm spocsywai

na Zamawiaia^m ust. 1 brs^mi: Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie

calkowite nieprzekraczaj^ce kwoty zl (slownie: zlotych), bez podatku od towarow i uslug (VAT),

zgodnie z ponizszym wyliczeniem wynikajacym z oferty Wykonawey zlozonej w zamowieniu nr 14/pn/2018: (...).

2. Wynagrodzenie brutto umowy okre^lone w ust. 1 zawiera wszelkie kosztv. oplaty i podatki zwiqzane

z realizaej^ umowy, w tjmi rdwniei; koszty transportu, dojazdu do miejsca przeznaczenia, koszty

zwi^zane z dostaw^ i wymian^ cz?^ci (w tym materialdw eksploatacyjnych zuzywaj^cych si? w sposdb

naturalny w trakcie usytkowania urz^dzenia jak np. b?bny - nie dotyczy tonerow).

iV pnypadku. pdy oboiviaf^ek podatkom vmdnie s'piv^isami o podatku od towarow i usluv bedsje spoc^wat na Zamamaia^m
ust.2 brsmi: Wynagrodzenie calkowite brutto umowy okre£one w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, oplaty i podatki

zwi^zane z realizacjq^ umowy, w tym rowniez koszty transportu, dojazdu do miejsca przeznaczenia, koszty zwi^zane

z dostaw^ i wymianq^ cz?sci oraz materialow eksploatacyjnych do urz^dzen objetych umow^ za wyj^tkiem podatku

od towarow i uslug (VAT).
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TreSd ust. 3-w zaleznoSci odpakietu

PAKIET I

3. Kalkulacja cenowa

1) Typ powielacza wraz z ilosci^ przewidzianych przegl^dOw w okresie realizacji zamdwienia.

Typ
powielacza

Cena j ednostkowa
netto za przegl^d
(a)

Ilo^d

powielaczy
(b)

Ilo^d przegl^dow

(c)

L^ezna warto^d netto
przegl^ddw
(axe)*

L^czna warto^d brutto
przeglqddw

EZ 570 oraz

HZ 370
2 4

* UWAGA: pozycj? z kolumny a (cena jednostkowa netto za przegl^d) nale^ pomno^d przez ilo^d
przegl^ddw - kolumna c.

Cena przegl^du musi zawierad koszt dojazdu do powielacza oraz wszystkie pozostale koszty niezb^dne do
dokonania przegl^du.

2) Cena roboczogodziny za napraw? urzgdzeA
Cena roboczogodziny okreilona ryczaltowo obejmuje wszystkie koszty niezb^dne do dokonania prawidlowej naprawy
urz^dzenia, za wyj^tkiem cz^^ci. W szczegdlno^ci obejmuje koszty dojazdu do urz^dzenia oraz pracy osoby dokonuj^eej
naprawy.

a) Cena jednostkowa netto 1 b) Cena jednostkowa 1 c) Ilo^d zamawianych
jednej roboczogodziny brutto jednej roboczogodzin

1 roboczogodziny |

Warto^d netto 1 Wartosd brutto

(a X c)*

6

*pozycj? z kolumny a (cena jednostkowa netto jednej roboczogodziny) nale^. pomnoiyd przez iloSd
zamawianych roboczogodzin - kolumna c.

3) Kwota przeznaczona na zakup cz^^ci zamiennych wynosi 3 790,00 zl brutto (3 081,30 zl netto)

PAKIET II

3.Kalkulacja cenowa

1) Typ kopiarki wraz z iloici^ przewidziaiiych przegl^dOw w okresie realizacji zamOwienia.

Typ
kopiarki

Cena jednostkowa
netto za przegl^d
(a)

Ilo^d

kopiarek
(b)

Ilo^d

przegl^ddw
(0

L^czna wartosd netto
przegl^ddw
(ax c )*

L^czna wartosd brutto przeglqddw

Konica-

Minolta Bizhub

C360

1 2

* UWAGA: pozycj? z kolumny a (cena jednostkowa netto za przegl^d) nale^ pomnozyd przez ilo^d
przegl^ddw - kolumna c.

Cena przegl^du musi zawierad koszt dojazdu do kopiarki oraz wszystkie pozostale koszty niezb^dne
do dokonania przegl^du.

2) Cena roboczogodziny za napraw? urz^dzen

Cena roboczogodziny okreilona ryczaltowo obejrnuje wszystkie koszty niezb§dne do dokonania prawidlowej naprawy
urz^dzenia, z wyjqtkiem cz?ici zamiennych. W szczegdlno^ci obejmuje koszty dojazdu do urzqdzenia oraz pracy Osoby
dokonujqcej naprawy.

/
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a) Cena jednostkowa netto
jednej roboczogodziny

b) Cena jednostkowa
brutto jednej
roboczogodziny

e) Ilpid zamawianych
roboczogodzin

Warto^d netto

(a X c)*
Wartp^c bratto

6

*pozycj9 z kolumny a (cena jednostkowa netto jednej roboczogodziny) nalety pomnoiyd przez ilo§6
zamawiaiiych roboczogodzin - kolumna c.

3) Kwota przeznaczona na zakup cz?§ci zamiennych wynosi 6 500,00 zl brutto (5 284,55 zi netto)

4. Wykonawca o^wiadcza, ie wynagrodzenie calkowite brutto umowy okreSlone w §3 ust. 1 umowy,

nie narusza przepisdw ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

za pracf oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2016, ppz. 1265).

§4

Terminv platnoSci;

1. Zaplata z tytuhi realizacji niniejszej ximowy nast?powa6 b?dzie czf^ciowo po wykonaniu danego przegl^du,

naprawy lub wymiany, w formie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia

do siedziby Zamawiaj^cego prawidiowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze VAT, na podstawie cen jednostkowych okreSIonych w § 3 ust.3 (kalkulacja cenowa).

2. Podstaw^ zaplaty kaidej faktury VAT b§dzie podpisany przez Strony umowy protokol potwierdzaj^cy zakres

przedmiotowy i cenowy czynno^ci wykonanych przez Wykonawc? (w tym r6wnie± cen? cz?5ci). Obowi^ek

sporz^dzania protokoldw spoczywa na Wykonawcy.

3. Na fakturze VAT nalezy wpisad nast?puj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziby

w Warszawie ul. Gr6jecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platnikiem faktur VAT jest

^l^ski Oddzial Wojewddzki NFZ z siedziby w Katowicach, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

4. Smna faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie mo±e przekroczyd wynagrodzenia

calkowitego brutto okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy:

5. Z chwil^, gdy suma platno^ci z tytuhi realizacji umowy osi^gnie wynagrodzenie brutto okre§lone w §3 ust.l

umowy, umowa wygasa, a Wykonawcy z tytuhi wczeSniejszego zakonczenia umowy nie przyshiguj^ iadne

roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

6. Umowa wygasa rdwnie^; w cz?5ci dotyczqcej odpowiednio przeglqdow oraz naprawy urz^dZen, jeieli

zostanie osiqgni?ta wartoSb brutto wskazana dla danej pozycji (l^czna warto56 brutto przegl^dbw lub warto§d

brutto za napraw? urz^dzen). Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytuhi iadne roszczenia w stosunku

do Zamawiaj^cego.

7. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za op6znienie w zaplacie \\7nagr0dzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w kt6rym zaplata miala by6 dokonana, po otrzymaniu odr?bnego od faktury,

pisemnego wezwania do zaplaty.

8. Za dat? dokonania platno^ci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obci^ienia rachunku Zamawiaj^cego.

9. Przeniesienie wierzytelnoSci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^, wymaga

pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaino^ci.

10. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do cen netto,

zostanie doliczona stawka podatku VAT obowi^j^c^ na skutek wprowadzonej zmiany.
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Jezeli zmiana stawki podatku VAT oznaczalaby zwi^kszenie wynagrodzenia brutto umowy, Zamawiaj^cy

zastrzega sobie prawo skrdcenia terminu realizacji umowy w przypadku nieposiadania stosownego

zabezpieczenia w ^rodkach fmansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakonczy si?

z dniem, w ktdrym suma platno^ci brutto wynikaj^cych z faktur VAT osi^gnie lub zbli^ si? do wysoko^ci

kwoty brutto rdwnej cenie oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamdwieniu m 14/pn/2018, pakiet I/II tj.

zlotych brutto. Suma wystawionych faktur VAT mo^e byd ni&za od ceny brutto oferty.

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

i skrdcenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu

do umowy, ze wskazaniem dnia wej^cia w zycie zmiany stawki podatku VAT.

§5

Warunki gwarancii

1. Wykonawca udziela 24-miesi?cznej gwarancji i r?kojmi za wady na dostarczone i wymienione przez

Wykonawc? cz?^ci do serwisowanych urz^dzen licz^c od dnia dokonania ich wymiany (defmicja cz?^ci -

zob. § 1 ust.l pkt 3 umowy). Cz?^ci winny byd nowe (nieu^wane i w pebii sprawne), wolne od wad

fizycznych i prawnych. Poj?cie cz?§ci nale^ rozumied zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 umowy.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, uszkodzeb lub innych niesprawno^ci przedmiotu
obj?tego gwarancji, Wykonawca zobowi^zany b?dzie do jego bezplatnej wymiany na nowy wolny
od wad w terminie nie dhizszym nii 14 dni licz^c od dnia zgloszenia przez Zamawiaj^cego. Zgloszenie
nast^pi za po^rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: lub
faksem pod numer telefonu Wykonawcy:

3. Wszelkie koszty zwiqzane z zakupem, transportem (odbidr wadliwych, dostarczenie nowych) i wymiany

cz?^ci ponosi Wykonawca.

4. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ byd sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaismienia takiej sytuacji, Strony umowy zwi^zane

b?d4 postanowieniami umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ byd

korzystniejsze od okre^lonych w umowie.

§6

Karv umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu

nast?puj^ce kary umowne:

1) w wysokoSci 10% wynagrodzenia calkowitego umowy okre^lonego w §3 ust.l umowy, jezeli
Zamawiaj^cy skorzysta z prawa do rozwi^zania umowy z co najmniej jednej z przyczyn, o ktdrych mowa

w §7 ust.l lunowy;

2) w wysoko^ci 100 zl za ka^d^ rozpocz?t^ godzin? opdznienia w przyst^pieniu do usuni?cia

nieprawidlowo^ci w stosunku do terminu okreSlonego w § 1 ust. 3 umowy;

3) w wysoko^ci 100 zl za ka^d^ rozpocz?t4 godzin? opdznienia w stosunku do terminu okre^lonego w § 1

ust. 6 umowy;

4) w wysoko^ci 50 zl za ka^dy dzien opdznienia w stosunku do terminu okre^lonego w § 5 ust. 2 umowy;

5) w wysoko^ci 1 000 zl za kazdy przypadek niedostarczenia w terminie urz^dzenia zast?pczego,

0 ktdrym mowa w § 1 ust.9 umowy;

6) w wysoko^ci 100 zl za ka2dy dzieh niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej

czynno^ci, co do ktdrych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?

w rozumieniu kodeksu pracy;

iji
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3.

4.

7) w wysoko^ci 100 zl za kazdy dzien opdMenia w przedio2;eniu w terminie dokumentow, o ktdrych mowa

w §2 ust.5 pkt 1, 2 lub 3 umowy, b^di; za kazdy dzien opdznienia w przedlozeniu w terminie wyjaSnien,

0 ktdrych mowa w §2 ust.5 pkt 4 lunowy, w odniesieniu do danej osoby (pracownika).

Zamawiaj^cy moie dochodzid odszkodowania uzupelniaj^cego w przypadku, gdy kara umowna nie
pokrywa zaistnialej szkody.

Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania
wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opdinienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moie potr^cid
nalezn^ mu kar§, jak rdwniei naletoe mu odsetki od kary, z dowolnej naleino^ci Wykonawcy, jak^ ma

on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczeg61no§ci z wynagrodzenia).

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^pienia okoliczno^ci sily wyiszej
w rozumieniu przyjftym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoino^d jego
przewidzenia, niemozno^d zapobietenia jego skutkom), takich jak w szczegdlno^ci wojna, katastrofalne
dzialania przyrody, zamieszki uliczne, o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okoliczno^ciach, o ktdrych mowa powyiiej oraz ich wplywie na wykonanie umowy
Wykonawca zobowi^any jest niezwlocznie poinformowad Zamawiaj^cego na pi§mie oraz uzyskad
pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca,
jako sily wyiiszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

§7

1. Zamawiaj^cy mo2e skorzystad z prawa do rozwiqzania umowy:

1) w przypadku, o ktdrym mowa w §9 ust. 1 umowy;

2) w przypadku, gdy opdinienie w stosunku do terminu usuni?cia nieprawidlowo^ci, o ktdrym niowa w

§1 ust.6 umowy, przekroczy 10 dni;

3) w przypadku, gdy opdinienie w stosunku do terminu dostarczenia urz^dzenia zast?pczego,

0 ktdrym mowa w §1 ust.9 umowy, przekroczy 14 dni;

4) w przypadku niezloienia kompletnego o^wiadczenia w terminie okre§lonym w § 2 ust. 4 umowy,

5) w przypadku zaprzestania dzialalno^ci przez Zamawiaj^cego (likwidacja).

2. Rozwi^anie umowy winno nast^pid poprzez pisemne o^wiadczenie zlozone Wykonawcy

ze wskazaniem na okoIicznoSci stanowi^ce podstaw? rozwi^ania umowy. Rozwi^anie umowy nastfpuje

ze skutkiem natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego o§wiadczenia.

3. W przypadku rozwi^ania umowy Zamawiajgcemu przyshiguje uprawnienie do naliczenia Wykonawcy

(niezaleinie od innych kar umownych) kary umownej, o ktdrej mowa w §6 ust.l pkt 1 umowy, za

wyj^tkiem sytuacji opisanych w §6 ust.4 oraz § 7 ust. 1 pkt 5 irniowy.

4. W przypadku rozwi^ania umowy Wykonawcy nie przyshiguje z tego tytuhi iadne roszczenia
w stosunku do Zamawiajecego. W przypadku rozwiezania umowy Wykonawcy przyshiguje wynagrodzenie

jedynie za okres faktycznego Swiadczenia ushigi wedle zasad rozliczeniowych przyj?tych w niniejszej

umowie.

5. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa w §6 ust.1 pkt 1 umowy, kara
zostanie naliczona jednokrotnie.

§8

Osobe upowaznione i, zobowi^zane ze strony Zamawiajecego do sprawowania nadzoru nad realizacje

niniejszej umowy, w tym w szczegdlnoSci do dokonywania wszelkich zgloszeA, akceptowania kalkulacji

cenowej oraz podpisywaniaprotokoldw jest lub (tel ).

Osobe upowainidne i zobowiezane ze strony Wykonawcy do sprawowania nadzoru nad realizacje

niniejszej umowy, w tym w szczegdlno^ci do dokonywania wszelkich zgloszed oraz do podpisywania

protokoldw jest (tel ) lub (tel ).

(
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Ewentualna zmiana os6b wskazanych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu dla swojej skutecznoSci

b^dzie wymagala jedynie jednostronnego o^wiadczenia skierowanego do drugiej strony umowy.

§9

owa o zachowaniu Doufno^ci w NFZ

Osoby biorqce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy

nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezpo^redni dost?p do urz^dzen, pomieszczen Zamawiaj^cego w

zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizovyania zobowiizan z tytuhi gwarancji i
r^kojmi za wady, zobowiizane 34 do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pou&ych

dotyczicych ZamawiaJicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i

organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wraZliwych, uzyskanych w trakcie realizacji

umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrddla. Wykonawca odpowiada za

dochowanie tajemnicy rownieZ przez osoby i podmioty, ktdrynii poshiguje si? wykonuj^c obowi^zki

wynikajice z niniejszej mnowy (np. podwykonawcy). OdpowiedzialnoSd za naruszenie powyzszych

nakazdw spoczywa na Wykonawcy. Powyz:sze kwestie uszczegdlawia zawarta w dniu dzisiejszym

pomi?dzy Stronami Umowa 0 zachowaniu poufiio^ci w NFZ stanowiica zatacznik nr 3 do ninieiszei

umowy.

Ujawnienie informacji poufiiej, a taki:e niezlozenie OSwiadczenia 0 zobowiizaniu do zachowania

pou&o^ci, 0 ktdrym inowa w Umowie o zachowaniu poufiio^ci w OTZ, w sytuacji, gdy zachodzi

przeslanki do zlozenia takiego oSwiadczenia, uprawnia Zamawiajicego do naliczenia Wykonawcy kary

umownej w wysoko^ci i na zasadach wskazanych w Umowie 0 zachowaniu poufiio^ci w NFZ, a tak^;e do

powiadomienia stosownych organdw. Wzdr O^wiadczenia 0 zobowiizaniu do zachowania poufiiosci

stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufiiosci w NFZ.

Osoby po stronie Zamawiajicego zobowi^zane 34 do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

przez Wykonawc? jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowiizujicych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji lunowy niezaleinie od form przekazania

tych informacji oraz ich zrodla.

§10

Wykonawca zobowi4zuje si? realizowad umow? zgodnie z ofeft4 Wykonawcy zlozon4

w zamdwieniu nr 14/pn/2018.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw4 z dnia

%% 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.
.■^W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj4 zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Przez „dni" rozumie si? dni kalendarzpwe.

1.5. Ewentualne spory mog4ce wyhikn4d w zwi4zku z wykonywaniem postanowien umowy, Strony poddaj4
rozstrzygni?ciu S4du wlasciwego dla siedziby Sl4skiego OW NFZ (Katowice)

6. Umowa zostala sporz4dzona w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiaj4cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJi^CY WYKONAWCA

naczelnik
Wydzialu Administracyjno-.GospodaTCzego^§l4.skiegoC.)ddz.ahiWo^wo^^^^^
Narodowego FunduszuJ^wia

ZiMo
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Uwam!

Dig kai'dem pakietu 70Stante t^awarta odrebna umowa

Zaincs^nik nr1 — do umony ̂stanie pr^gotorvany tv oparciu o formular\ opts prvpdmiotu ̂ (amowienia iv ̂ kresie danego
pakietu -1 lub U.
Zatqcvipik nr 2 — pelnomocnictwo
Zatcic^ik nr 3 — umowa o ̂ chowaniupoufnosd

W sytudcji, gdy obowiqzek podatkowy z tytulu podatku od towarow i uslug bfdzie spoczywal na Zdrnawiajqcym
(art. 91 ust.Sa pzp), calkowitym wynagrodzeniem umownym bfdzie wynagrodzenie bez podatku od towarow i
uslug; w takim przypadku zapisy umowy odnoszqce si? do wynagrodzenia brutto (cen brutto; oferty brutto)
nalezy rozumiec jako odnoszqce si? do wynagrodzenia (cen, oferty) bez podatku od towarow i uslug; niniejsze
zostanie odpowiednio uwzgl?dnione w redakcji zapisow zawieranej umowy.

O*
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UMOWA Nr zawarta w dniu w Katowicach pomigdzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddzialem.Wojewodzkim NFZ,
w imieniu ktorego dziala:

—  Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2 siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zwanym dalej „Zamawiaj%cytn"
a

2 siedzib^w , wpisanym do pod numerem ,

NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu zakiadowego: zl
/jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziala:

-  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nastgpuj^cej:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest swiadczenie przez Wykonawc^ uslugi serwisowania urz^dzeh
wielofunkcyjnych posiadanych przez Zamawiaj^cego [pakiet III - Xerox WC 5790 (1 ss;t.), Xerox WC
5675 (1 ss;t.), Xerox WC 5655 (1 sv[t.), Xerox WC 5755 (6 s;^.) ora^ Xerox WC 5230 (1 s^t.)] [pakiet IV

- I^ocera EcosysM2535dn (44 st^.), Y^ocera Taskalfa 4501i (8 st^.) orat(¥yocera Taskalfa 3551ci (1 s:(t.)].

zwanych dalej „urz£idzeniami". Serwisowanie kazdego z urz^dzen ma na celu utrzymanie go w stalej

sprawnosci operacyjnej zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do umowy - opis przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowi^zuje si? do serwisowania urz^dzen zgodnie z zakresem czynnosci opisanych
w zal^czniku nr 1 do umowy opis przedmiotu umowy. W ramach opisanych czynnosci Wykonawca
zobowi^uje si? w szczegolnosci do dokonywania przegl^dow technicznych wraz z konserwacj^

kazdego urz^dzenia co Xerox - 120 000 kopii, Kyocera - 100 000 kopii, jednak nie rzadziej niz raz na

trzy miesi^ce (tj. w sumie nie rzadziej niz cztery razy w okresie trwania umowy).

3. Ilosc kopii dowolnego formatu, jaka moze zostac wykonana w okresie swiadczenia przez Wykonawc?

uslugi serwisowania okresla § 3 oraz zal^cznik nr 1 do umowy.

4. Wykonawca zapewnia czas reakcji na zgloszon^ przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosc w dzialaniu

ktoregokolwiek z serwisowanych urz^dzeh (czas przyst^ienia do usuni?cia nieprawidlowosd):
w ciqgu godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania zgloszenia. Pod poj?ciem cs;as

reakgi - c^as pn^stc^ienia do usuniida nieprawidtomsd rozumie si? czas fizycznego przyst^ienia

do usuni?cia nieprawidlowosci w miejscu, w ktorym znajduje si? urz^dzenie.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? usun^c nieprawidlowosc w ci^u 3 dni licz^c od dnia przyst^ienia.

Pod poj?ciem „usuni?cie nieprawidlowosci" rozumie si? dokonanie czynnosci (naprawa, dostarczenie

i wjmiana cz?sci) przywracaj^cych sprawnosc operacyjnq, danego urz^dzenia.

6. W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywal, iz czas usuni?cia nieprawidlowosci w dzialaniu danego

urz^dzenia przekroczy 3 dni licz^c od dnia przyst^ienia, obowiqzany jest niezwlocznie

poinformowac o niniejszym Zamawiaj^cego (pisemnie lub za posrednictwem poczty e-mail:

) z podaniem przyczyny wydluzenia terminu oraz okredeniem faktycznego terminu

zakohczenia czynnosci przywracaj^cych danemu urz^dzeniu sprawnosc operacyjn% W niniejszym
przypadku postanowienie §6 ust. 1 pkt 4 umowy zostaje wyl^czone, zastosowanie znajdzie zas §6 ust.

1 pkt 5 umowy.

7. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6, Wykonawca obowi^zany jest dostarczyc -

na z^danie Zamawiaj^cego - na swoj koszt, do czasu usuni?cia nieprawidlowosci, urz^dzenie

zast?pcze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w stosunku do urz^dzenia

Cfi-
'A
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naprawianego. Urz^dzenie zast^pcze Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc w ci^u 2 dni licz^c od
dnia przesiania Zamawiaj^cemu informacji w trybie §1 ust.6 o wydiuzeniu terminu naprawy.

8. Wykonawca zobowiqzuje si? do dostarczenia i wymiany materialow eksploatacyjnych do kazdego
z serwisowanych urz^dzen w ci^gu godzin roboczych licz^c od chwili otrzymania
zgloszenia.

9. Pod poj?ciem „godzina robocza" rozumie si? 60 minut przypadaj^ce na czas mi?dzy godz. 8.00
a godz. 16.00 (czas pracy Zamawiaj^cego) w dniach od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem
przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Pod poj?ciem „otrzymanie zgloszenia" rozumie si? otrzymanie przez Wykonawc? zgloszenia
dokonanego przez Zamawiaj^cego za posrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail wskazany przez
Wykonawc?, t).:

11. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz serwisowanie urz^dzen b?dq, wykonywac osoby przeszkolone
w serwisowaniu urz^dzen wielofunkcyjnych ̂ eroxpakiet iZTodpowiednio z serii WC 52XX, z serii
WC 56XX oraz z serii WC 57X5^ [J^ocera pakiet W - ur^ds^en wielofmkc^njch I^oceraJ, przez

producenta tych urz^dzen.

12. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma
podwykonawcy/, cz?sc zamdwienia wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr

14/pn/2018, pakiet Ill/pakiet IV tj /
Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy nie powierza wykonania cz?sci zamowienia

podwykonawcom.

[poavstawiony spstanie stqsownj ̂apis w syiles^nosci od deklaracji wykonawcy rv fomulart^ oferty]

13. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy bq,dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 14/pn/2018.
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 przy uwzgl?dnieniu postanowien §1 ust.l4 oraz §2 ust.4 umowy (jezeli dotyczy).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu (warunku dotycz^cego zdolnosci zawodowej

— posiadanie wymaganego doswiadczenia), Wykonawca jest obowiq^zany wykazac Zamawiaj^cemu,

iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunek w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie

post?powania o udzielenie zamowienia (zamowienie nr 14/pn/2018).

14. W zwi^zku z tym, iz usluga obj?ta przedmiotem umowy co do zasady b?dzie wykonywana w miejscu

podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj£(,cy z^da, aby przed
przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie uslugi. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiac Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach

danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazywac

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc

reaUzacj? uslugi (jezeK dotyczy).

§2

Tetminy i miejsce realizacji umowy

1. [Pakiet III] Usluga b?daca przedmiotem niniejszej umowy b?dzie swiadczona przez Wykonawc?
w okresie 12 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy.
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[Pakiet IV] Usluga bedq,ca przedmiotem niniejszej umowy b^dzie swiadczona przez Wykonawc?
w okresie 12 miesi^qr licz^c od dnia rozpocz?cia realizacji umowy. O terminie rozpocz^da realizacji
umowy Zamawiaj^cy poinformuje Wykonawc? z wyprzedzeniem co najmniej 7 dmowym.
Informacja zostanie przeslana Wykonawcy po zawarciu umowy, nie pozniej jednak niz w dniu
03.12.2018 r.

2. W przypadku, jesli po uplywie 11 miesigcy licz^c od dnia zawarcia umowy (w pakiecie IV licz^c
od dnia tozpocz^cia realizacji umowy), suma plamosci z tytulu realizacji umowy nie przekroczy
80% wynagrodzenia calkowitego bmtto albo Hose wykonanych kopii dla danej pozycji tabeU
z kalkulacj^ cenowq. nie osi^gnie ilosci gwarantowanej, Strony mog^ przedluzyc termin realizacji
umowy w drodze pisemnego aneksu, do wyczerpania kwoty wynagrodzenia calkowitego brutto
albo ilosci wykonanych kopii okreslonej w danej pozycji kalkulacji cenowej, nie dluzej jednak niz
o 3 miesi^ce.

3. Miejscem realizacji umowy przez Wykonawcy jest miejsce, w ktorym znajduj^ si? urZE^dzenia:
ul. Kossutha 13 w Katowicach.

4. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosd od tego, czy

dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu

(jednej z osob wskazanych w §8 ust.1 umowy) oswiadczenie, iz osoby (co najmniej jedna)
wykonuj^ce w ramach niniejszej umowy czjmnosd, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?dq, zatrudnione na podstawie umowy o prac?

w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Kompleme oswiadczenie winno
zawierac rowniez imiona i nazwiska osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz

ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?, dokladne

okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajftcy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji ww. oswiadczenia pod k^tem

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy.

Niezlozenie komplemego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc?

(lub podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy
oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w §6 ust.l pkt 1 umowy, jezeU
Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl
wymaganego kompletnego oswiadczenia.

5. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez

Wykonawc? wymagan dotycz^cych zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu
Kodeksu pracy, dokumentowanych za pomocq, oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.4:

1) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii umowy o prac? osob wykonuj^cych w trakde realizacji zamowienia czynnosci,

ktorych dotyczy wymienione w ust.4 oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopie umow

powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniajq,cy ochron? danych osobowych

pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(tj. w szczegolnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikow) oraz RODO. Imi? i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o

prac? powinny bye mozliwe do zidentyfikowania;

2) mozliwosc z^dania zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawc? lub podwykonawc? skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu

zatrudnienia na podstawie umow o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;
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3) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii dowodu potwierdzaj^cego zgioszenie pracownika przez pracodawc? do

ubezpieczenia, zanonimizowanq^ w sposob zapewniaj^cy ochron^ danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz

rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporz^dzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imi? i nazwisko pracownika nie

podlega anonimizacji;

4) mozliwosc z^dania wyjasnieh w przypadku w^tpUwosci w zakresie potwierdzema spelniatiia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac?;

5) mozliwosc zwrdcenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroh

w przypadku poWzi?cia uzasadnionych w^tpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawc? lub podwykonawc?.

Wskazane w pkt 1, 2 orz 3 dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktorych mowa pkt 4 Wykonawca

przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez

Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,

CO do ktorych przedmiotpwa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?. Wezwanie

zostanie przekazane Wykonawcy za posrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez

Wykonawc?:

6. Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,

rozumie si? czynnosci serwisowania urz^dzeh polegaj^ce na dokonywaniu przegl^dow technicznych

wraz z konserwacj^ urz^dzeh, na przyst^ieniu do usuni?cia nieprawidlowosci, na usuwaniu

nieprawidlowosci (tj. naprawach oraz wymianie cz?sci), na wymianie materialow eksploatacyjnych.

7. Zmiana osob wskazanych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust.4, jest mozHwa pod waninkiem

speinienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy.

Zmiana dokonywana jest w formie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy)
z podaniem danych nowej osoby. Na z^danie os6b wskazanych w §8 ust.l umowy Wykonawca

przedlozy dokumenty dotycz^ce zatrudnienia takiej osoby z uwzgl?dnieniem zapisow niniejszej
umOwy.

§3

Wynagrodzenie umowy

1. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite
nieprzekraczajq^ce kwoty zl brutto (slownie: zlotych brutto), w tym 23% podatek
VAT, zgodnie z ponizszym wyliczeniem wynikaj^cym z oferty Wykonawcy zlozonej w zamowieniu

nr 14/pn/2018:
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Pakiet III

A B C D E F G H

Lp. Urzadzenie
XEROX

Cena netto

w zl

za 100

kopii

Hose, przez
ktora, nalezy
przemno^c
100 kopii

Wartosc netto

w zl/12 m-cy
(iloczyn C x

D)

Obowiazek

podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiajacym*

Wartosc 23%

podatku VAT
wzl

(obliczona od
wartosci E)

Wartosc brutto

wzl/ 12 m-cy
(suma E -1- G)

1 WC 5790 (1 szt.),
WC 5675 (1 szt),
WC 5655 (1 szt),
WC 5755 (6 szt)
WC 5230 (1 szt)

20 000

RAZEM:

Przez ,dcopie" nalezy lozutnied kopie dowolnego formatu.

Pakiet IV

A B C D E F G H

Lp. Urza.dzenie

Kyocera
Cena netto

w zl

za 100

kopii

Ilosc, przez
ktora. nalezy
przemnozyc

100 kopii

Wartosc netto

w zl (iloczyn
CxD)

Obowiazek

podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiajacym*

Wartosc 23%

podatku VAT
wzl

(obliczona od
wartosci E)

Wartosc brutto

w zl

(suma E + G)

1 Kyocera Taskalfa
4501i (8 szt)

14880

2 Kyocera Taskalfa
3551ci (1 szt) -
kopie czamo-biale

1320

2a Kyocera z poz.2
- kopie kolorowe

360

3 Kyocera Ecosys
M2535dn

(44 szt)

8450

RAZEM:

* w kolumnk F taheli nale^ mka5;ac, na kim spoc^iva obowici^k podatkon/y, stosownie do danych ̂ wart/ch w infomagi, o ktorej
mowa w art. 91 ust.Sapsp

Kopie dwustronne liczone jako dwie kopie. Przez „kopif" nalezy roziuniec kopif tub wydruk dowolnego fonnatu.

W prpypadku. vdy obowia^ek podatkowy t^odnie y prvepisami o podatku od towarow i usiuo beds^e spocpywat

na Zamawiaiaam ust. 1 (trescprped tabela) hrvnii: Z tytuiu realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zapiaci

Wykonawcy wynagrodzenie caikowite nieprzekraczaj^ce kwoty zl (siownie: zlotych), bez

podatku od towarow i usiug (VAT), zgodnie z ponizszym wyliczeniem wynikaj^cym z oferty Wykonawcy

ziozonej w zamowieniu nr 14/pn/2018: (...).

2. Wynagrodzenie caikowite brutto umowy okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, oplaty

i podatki zwijtzane z realizacjq, umowy, w tym rowniez koszty transportu, dojazdu do miejsca

przeznaczenia, koszty zwi^zane z dostaw^ i wymian^ czgsci oraz materialow eksploatacyjnych do

urz^dzen obj^tych umow^.

Wprpypadku. gdy obomapek podatkom trpodnie pprtrepisami o podatku od towarow i ustm bedsie spoctppwai

na Zamamajacpm ust.2 brtrmi: Wynagrodzenie caikowite brutto umowy okre^one w ust. 1 zawiera

wszelkie koszty, oplaty i podatki zwi^zane z realizacji umowy, w lym rowniez koszty transportu, dojazdu

do miejsca przeznaczenia, koszty zwi^zane z dostawi i wymian^ czgsci oraz materialow eksploatacyjnych

do urzidzeh obj^tych umowi, za wyjitkiem podatku od towarow i uslug (VAT).

C9^''
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3. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie calkowite brutto umowy okreslone w §3 ust. 1 umowy,

nie narusza przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o tninimaltiym

wynagfodzeniu za prac? oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

§4

Terminy platnosci:

1. Zapiata z tytulu realizacji niniejszej umowy nast^powac b^dzie miesi?cznie w formic polecenia

przelewu, w terminie do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego prawidiowo

wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Okresem

rozliczeniowym jest miesiq,c kalendarzowy (pierwsza i ostatnia faktura tnogq, dotyczyc niepelnych
miesigcy kalendarzowych).

2. Oplata miesi^czna zostanie obliczona na podstawie faktycznej ilosci kopii dowolnego formatu

wykonanych przez Zamawiajq^cego na serwisowanych urz^dzeniach w danym miesi^cu,

z uwzglednieniem ceny netto za 100 kopii okreslonej dla danego urzq,dzenia w §3 ust.l umowy

(tabela). Ilosc kopii b^dzie ustalana w opardu o stan licznika danego urz^dzenia. Zamawiaj^cy

zobowi^zuje sig do przekazywania Wykonawcy informacji o stanie licznikow za posrednictwem

poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: w ostatnim dniu roboczym

danego miesiq,ca wedlug stanu na ten dzien. Wykonawca ma prawo dokonania w kazdej chwili

osobistego odczytu wskazan licznikow. Ponadto Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy informacj?

o stanie licznikow niezwlocznie po zawardu umowy na podany powyzej adres e-mail WykonaWcy.

3. Podstawq^ zaplaty kazdej faktury VAT b?dzie podpisany przez Strony umowy protokol

potwierdzajq,cy zakres czynnosci (w tym wymienione czgsci i materialy eksploatacyjne) wykonanych

przez Wykonawc? w danym miesi^cu. Obowi^zek sporz^dzenia protokolow spoczywa na
Wykonawcy.

4. Na fakturze VAT nalezy wpisac nast^puj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziby
w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^i piatnikiem faktur

VAT jest Slq,ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844

Katowice.

5. Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc

wynagrodzenia calkowitego brutto okredonego w §3 ust. 1 umowy przy jednoczesnym

nieprzekroczeniu wartosd brutto wskazanych odpowiednio dla poz. 1 (paldet III)/ poz. 1 do 3
(paldet rV) tabeU w §3 ust.1.

6. Z chwil^ gdy suma platnosci z tytulu realizacji umowy osiqgnie wynagrodzenie brutto okreslone

w §3 ust.l umowy, iiniowa wygasa, a Wykonawcy z tytulu wczesniejszego zakonczenia umowy nie

przyslugujq, zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajq,cego.

6a. (tylko paldet IV) Umowa wygasa rowniez w cz^sci dotyczq^cej odpowiednio poz. 1, 2, 2a lub 3 tabeK

w §3 ust.l, jezeli zostanie osi^gnigta wartosc brutto wskazana dla danej pozycji. Wykonawcy nie

przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

7. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia,

liczone od dnia nast^pnego po dniu, w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otrzymaniu

pisemnego wezwania do zaplaty.

8. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obciqzenia rachunku bankpwego
ZamaWiaj^cego.

9. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.
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10. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do cen
netto za wykonanie ICQ kopii dowolnego formatu podanych w §3 ust. 1 (tabela), zostanie doliczona
stawka podatku VAT obowi^zuj^c£t na skutek wprowadzonej zmiany.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT oznaczalaby zwi^kszenie wynagrodzenia brutto umowy, Zamawiaj^cy
zastfzega sobie prawo skrocenia terminu realizacji umowy w przypadku nieposiadania stosownego
zabezpieczenia w srodkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakonczy si?
z dniem, w ktorym suma platnosci brutto wynikaj^cych z faktur VAT osiqgnie lub zblizy si? do wysokosd
kwoty bmtto rownej cenie oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 14/pn/2018,
tj zlotych brutto. Suma wystawionych faktur VAT moze bye nizsza od ceny brutto oferty.

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

i skrocenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze

aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.

§5

Warunld gwarancji

1. Wykonawca udziela 24-miesi?cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady na dostarczone i wymienione

przez Wykonawc? cz?sci oraz materialy eksploatacyjne do serwisowanych urz^dzen

(z wyl^czeniem tych material6w eksploatacyjnych, ktore ulegn^ wczesniejszemu naturalnemu

zu^ciu w toku eksploatacji urz^dzen) licz^c od dnia dokonania ich wymiany. Wykonawca

zobowi^zuje si?, iz cz?sci i materialy eksploatacyjne b?d^ nowe (nieuzywane i w pelni sprawne),

wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, uszkodzen lub innych niesprawnosci przedmiotu

obj?tego gwarancji Wykonawca zobowi^zany b?dzie do jego bezplatnej wymiany na nowy, wolny

od wad w terminie nie dluzszym niz 3 dni licz^c od dnia zgloszenia przez Zamawiaj^cego.

Zgloszenie nast^i za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy:

3. Wszelkie koszty zwiqzane z zakupem, transportem (odbior wadliwych, dostarczenie nowych)

i wymiany cz?sci oraz materialow eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.

4. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mogq, bye sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony umowy zwiq.zane

b?dq, postanowieniami umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog%

bye korzystniejsze od okre^onych w umowie.

§6
Katy umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalez)rtego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiaj^cemu nast?puj^ce kary umowne:

1) w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §3 ust.l tomowy,

jezeli Zamawiaj^cy skorzysta z prawa do rozwi^zania umowy z co najmniej jednej

z przyczyn, o ktorych mowa w §7 ustl umowy;

2) w wysokosci ICQ zl za kazdy przypadek niewykonania w terminie wynikaj%,cym z §1 ust.2

zd. 2 umowy czynnosci przegl^du technicznego wraz z konserwacj^ danego urz^dzenia;

3) w wysokosci 100 zl za kazd^ rozpocz?t^ godzin? opoznienia w przyst^ieniu do

usuni?cia nieprawidlowosci w stosunku do terminu okreslonego w §1 ust.4 zd. 1 umowy;

4) w wysokosci 100 zl za kazdy dzieh opoznienia w usuni?ciu nieprawidlowosci w stosunku

do terminu okreslonego w §1 ust.5 umowy;
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5) w wysokosd 120 zi za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu zakonczenia
czynnosci przywracaj^cych danemu urz^dzeniu sprawnosc operacyjnst okredonego na
podstawie §1 ust.6 umowy;

6) w wysokoki 800 zi za kazdy przypadek niedostarczenia w terminie urz^dzenia
zast^pczego, o ktorym mowa w §1 ust.7 umowy;

7) w wysokosd 100 zi za kazd^ rozpocz^tq. godzin? opoznienia w dostarczeniu i wymianie
materiaiow eksploatacyjnych do danego urz^dzenia w stosunku do terminu okreslonego
w §1 ust.8 umowy;

8) w wysokosd 50 zi za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okredonego w §5
ust.2 umowy;

9) w wysokosd 100 zi za kazdy dzien niezatrudniania w opardu o umow? o prac? osoby
wykonuj^cej czynnosd, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac§ w rozumieniu kodeksu pracy;

10) w wysokosd 100 zi za kazdy dzien opoznienia w przediozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §2 ust.5 pkt 1, 2 lub 3 umowy, bq,dz za kazdy dzien opoznienia
w przediozeniu w terminie wyjasnieh, o ktorych mowa w §2 ust.5 pkt 4 umowy,
w odniesieniu do danej osoby (pracownika).

2. Zamawiaj^cy moze dochodzic odszkodowania uzupeiniaj^cego w przypadku, gdy kara umowna nie
pokrywa zaistniaiej szkody.

3. Wykonawca zapiad Zamawiaj^cemu kar? umownq, w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania
wezwania do zapiaty kary umownej. W razie opoznienia w zapiacie kary, Zamawiajj^cy moze
potr^dc nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci
Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wjmagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona w przypadku wyst^ienia okolicznosd siiy
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 dziaiania przyrody, zamieszki uUczne, o ile miaiy wpiyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okoUcznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wpiywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowij^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiajq^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si?
Wykonawca, jako siiy wyzszej oraz jej wpiywu na wykonanie umowy.

§7

1. Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do rozwi^zania umowy:

1) w przypadku, o ktorym mowa w §9 ust.l umowy;

2) w przypadku, gdy opoztiienie w stosunku do terminu uSuni?da nieprawidiowosd, o ktorym

mowa w §1 ust.5 umowy, przekroczy 10 dni;

3) w przypadku, gdy opoznienie w stosunku do terminu dostarczenia urz^dzenia zast?pczego,

o ktorym mOwa w §1 ust.7 umowy, przekroczy 14 dni;

4) w przypadku nieziozenia kompletnego oswiadczenia w terminie okreslonym w § 2 ust. 4

umowy,

5) w przypadku zaprzestania dziaialnosd przez Zamawiaj^cego (likwidacja, przeksztaicenie etc.).

2. Rozwi^zanie urnowy winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie ziozone Wykonawcy

ze wsk^aniem na okolicznosd stanowi^ce podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy

nast?puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu ziozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.
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3. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cemu przysluguje uprawnienie do naliczenia
Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej, o ktorej mowa w §6 ust.l pkt 1
umowy, za wyj^tkiem sytuacji opisanych w §6 ust.4 oraz § 7 ust.l pkt 5 umowy.

4. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawcy nie przysluguje z tego tytulu zadne roszczenia
w stosunku do Zamawiajecego. W przypadku rozwiezania umowy Wykonawcy przysluguje
wynagrodzenie jedynie za okres faktycznego swiadczenia uslugi wedle zasad rozHczeniowych
przyjetych w niniejszej umowie.

5. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §6 ust.l pkt 1 umowy,

kara zostanie naliczona jednokrotnie.

6. (tylko pakiet IV) Zamawiajecy zastrzega sobie mozliwosc zmiany lokalizacji danego urz^dzenia
obj^tego serwisowaniem w przypadku zaistnienia uzasadmonej potrzeby (np. likwidacja dzialalnosci
Zamawiajecego w danej lokalizacji, przeniesienie dzialalnosci do innej lokalizacji).

O zamiarze zmiany lokalizacji Zamawiajecy poinformuje piseinnie Wykonawc?, a zmiana zostanie
wprowadzona do umowy pisemnym aneksem. W takim przypadku Wykonawca zobowi^zuje si? do
serwisowania danego urZedzenia w nowej lokalizacji na warunkach i w ramach wjmagrodzenia

okreslonego w niniejszej umowie, tj. bez dodatkowych oplat. W okresie, na jaki umowa zostala

zawarta, Zamawiajecy dopuszcza mozliwosc zmiany lokalizacji w odmesieniu do nie wi?cej niz 5

urzedzen obj?tych niniejsze umow^. Ograniczenie powyzsze nie dotyczy sjmiacji zmiany lokalizacji

urzedzenia w ramach tego samego adresu.

Zmiana lokalizacji b?dzie dotyczyla obszaru wojewodztwa sleskiego; zmiana lokalizacji danego

urzedzenia moze oznaczac zarowno zmian? miejscowosci, jak i zmian? adresu w ramach tej samej

miejscowosci.

§8

1. Osobe upowaznione i zobowiezane ze strony Zamawiajecego do sprawowania nadzoru nad

reaUzacje niniejszej umowy, w tym do dokonywania zgloszeh oraz podpisywania protokolow, jest:
,  tel e-mail: lub , tel , e-mail:

2. Osobe upowaznione i zobowi^zane ze strony Wykonawcy do sprawowania nadzoru nad realizacje
niniejszej umowy, w tym do dokonywania zgloszeh oraz podpisywania protokolow, jest:

,  tel , e-mail: lub , tel , e-maH:

3. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu dla swojej skutecznosci b?dzie wymagala jedynie jednostronnego oswiadczenia
skierowanego do drugiej Strony umoWy.

§9

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

Osoby bior^ce udzial W reaUzacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy

nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^dzeh, pomieszczeh Zamawiaj^cego

w zwi^zku z reaUzacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiqzah z tytulu gwarancji

i r?kojmi za wady, zobowi^zane s^ do zachoWania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotycz^cych

Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych

osobowych podstawowych, jak i wrazUwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form

przekazania tych inftf!|macji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez
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przez osoby i podmioty, ktoryini.posluguje si? wykonuja^c obowi^zki wynikajq.ce z niniejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegoiawia zawarta w dniu dzisiejszym portu^dzy Stronami Umowa o zachowamu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy. -

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobowiqZaniu do zachoWania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodz^

przesianki do zlozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy kary

umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do

powiadbmienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachoWania poufnosci

stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci W NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

przez Wykonawc? jako tajemnica przedsigbiorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowi^zuj^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych

informacji oraz ich zrodla.

§10

2 M

Wykonawca zobowi^uje si? reaiizowac umow? . zgodnie z. ofertq, Wykonawcy zlozon%

w zamowieniu nr 14/pn/2018.
Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przetargu nieograniczonegb. zgbdnie z ustaw^ z dnia

29.01.2004 r. Prawb zambwien publicznych.

W sprawach nieuregulbwanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Przez „dni", zgodnie z k.c. rozumie si? dni kalendarzowe.

Ewentualne spory mog^ce wynikn^c w zwi^zku z wykonywaniem postanowieh umowy, Strony

poddaj% rozstrzygni?ciu s^du wlasciwego dla siedziby Sl^skiego OW NFZ (Katowice)

Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmiq,cych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrz)rmuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

Uwa2a!

Dla kaydepo pakietu vostanie zawarta odrehna umowa

Zalcy^ik nr1 — do umoiiy t^stanie prt(^gotowanj w oparciu o formulary opis pr^edmiotu ̂ ^mpmenia w t^akresie danego
pakietu - III tub IV.

nr 2— petnomocnictwo
Zul'&;^nik nr 3 — umowa o ̂ achowaniupoufnosci

;r gdy obowiqzek podatkowy z tytulu podatku od towarow i uslug bqdzie spoczywal na Zamawiajqcym
"  ust.3a pzp), calkowitym ■wynagrodzeniem umownym bfdzie wynagrodzenie bez podatku od towarow i

^g,,w takim przypadku zapisy umowy odnoszqce si^ do wynagrodzeniflbnitto (cen brutto; oferty 'brutto)
rozumiec jako odnoszqce si§ do wynagrodzenia (cen, oferty) bez p

iostanie odpowiednio uwzglfdnione w redakcji zapisow zawieranej umowy.
od towarow i uslug; niniejsze

jroORDYNATORI W M Hi I n M

■  .iVO WlNiJv
.. i'ianowania i Analiz Ekonomicz,)':' , „ ^

, ^^skiego Odd^iaiu Wojew6dzkiego ^ ̂ 'sskiai Oddaijfo u/<larodowego Funduszih^rowia w KatowicacL ^arodowego
"  ..nu . o ^ jr.. .

^gmc
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

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

- ̂Iqskiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala; na podstawie petnomocnictwa nr
z dnia

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzibq w adres: wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: , wysokosc kapitatu zakladowego: /jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziala:

-  zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest

usiuga serwisowania urzqdzeh Konica/Riso/Xerox/Kyocera, zwanej dalej „umow^

podstawowq", Strony w celu wtesciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych

wzajemnie w trakcie realizacjl umowy podstawowej postanawiaj^, co nast^puje:

§1

llekroc w umowie uzyte zostajq wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na pismie lub

zapisane w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci gospodarczej lub

przedsi^wzi^c strony zwi^zanych z realizacjl umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwiqzku

z realizacjq umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiaj^cego.

§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowi^zuje si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, wjakiej zostaty mu przekazane;
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wylqcznie na uzytek prowadzonej wspotpracy

w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanyeh Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ sl§ one w posladaniu

Wykonawcy;

4) ujawnienia informacji Poufnych wylqcznie osobom biorqcym udziat w realizacji

umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te niezb^dne dia

prawidtowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §8 ust.2 umowy podstawowej,

o poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w

sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia wskazanego w

§2 ust.3 umowy o zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwieiokrotniania Informacji Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzieiona zostanie

na takq czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne

w zwiqzku z realizacjq umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si^ do

ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom

bior^cym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore

okazq upowaznienie Zamawiaj^cemu do udzialu w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materialow zawieraj^cych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz

ze wszystkimi kopiami b^d^cymi w jego posladaniu. Sposob zniszczenia materiatow

winien uzyskac pisemnq akceptacj? Zamawiajqcego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^zkow dotyczqcych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu

kar^ umownq w wysokosci 3 000,00 ztotych (stownie: trzy tysiqce ztotych) za kazdy

przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na zqdanie Zamawiaj^cego, w terminie

do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorqce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze

obejmuje wszelkie osoby wyst^pujqce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez

podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowiqzujqce ich do zachowania

wtajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru okreslonego wzat^czniku do niniejszej

/] mk
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umowy - w sytuacji, gdy zaohodz^ przeslanki do ztozenia takiego oswiadczenia. Kazde

z podpisanych oswiadozen Wykonawca zobowi^zuje si^ ztozyc Zamawiaj^cemu przed

przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob^.

Obowiqzek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonujqcych czynnosci

zwi^zane z wypelnianiem zobowi^zan Wykonawcy z tytuiu gwarancji i r^kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust.3,

w sytuacji, gdy zachodz^ przeslanki do ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca

zaptaci Zamawiajqcemu tytutem kary umownej kwot? 1 000,00 ztotych (stownie: jeden

tysiqc ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. L^czna 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^ umown^, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Strong poszkodowan^ przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej

mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez caty

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu tub wygasni^ciu,

a takze w okresie gwarancji i r^kojmi za wady, bez wzgl^du na podstaw^ prawnq (tak

kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do

szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okresionych bezwzgl^dnie obowiqzuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zostac zobowiqzani przez

Wykonawcy do przestrzegania zobowiqzah wynikaj^cych z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowiqzania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych:

1) ktore s^ 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 sqdu

do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwtocznie zawiadomi na pismie

Zamawiaj^cego 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 wszeikich uzasadnionych srodkow

maj^cych na celu upewnienie si§, ze Informacje Poufne traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikow b^dz 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 obowiqzywania umowy podstawowej, z tym ze

zobowiqzanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedziainosc z tego tytulu, pozostajq 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 Zamawiajqcego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddaj^ pod rpzstrzygni^cie sporow, powstalych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgipdu na siedzibp Zamawiajqcego s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujq zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzujgce przepisy prawa.

Hi'f* /\m
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§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zat^cznik do umowy stanowi integrainq cz^sc niniejszej umowy o zachowaniu poufnosci.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostafa wtrzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego

dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Podpisano w imieniu Zamawiajqcego: Podpisano w imieniu Wykonawcy:

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

(iml§ 1 nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa 1 nr dokumentu tozsamosci)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowifizaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc^ podczas

realizacji umowy na usiug^ serwisowania urzqdzen Konica/Riso/Xerox/Kyocera,

w siedzlbie 6l^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnlanie Informacji

Poufnych, zobowiqzuje si^ do:

1) zachowania w tajemnlcy wszystklch Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy, przedmlotem ktorej jest usiuga serwisowania urzqdzeh

Konica/Riso/Xerox/Kyocera, oraz podczas realizacji zobowl^zah z tytutu gwarancjl

I r^kojml za wady przedmlotu umowy, niezaleznie od formy, w jaklej zostafy ml

przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej oraz podczas realizacji zobowl^zah z tytutu gwarancjl I r^kojml za

wady przedmlotu umowy, wyl^cznle w celu realizacji umowy podstawowej.

Wyrazam zgod^ na przetwarzanle molch danych osobowych zawartych w ninlejszym

oswiadczenlu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwl^zane z realizacji

umowy.

MIejscowosc, data Czytelny podpis



Nr zamowienia: 14/pn/2018 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*

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

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

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug.

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

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

z niniejszym wskazuj? ponizej:

la.

Ip Nazwa (rodzaj) towaru Iub usiugi, ktOrych dostawa Iub
Swiadczenie b?dzle prowadziO do powstania obowiqzku
podatkowego u Zamawiajqcego zgodnie z przepisami o
podatku od towarOw 1 usiug**

WartoSO towaru Iub usiugi bez kwoty
podatku od towarow i uslug VAT [zl] tj.
wartoSC netto podana w formularzu
oferty

•kit ■rabel? nalezy wypetnic tyiko w przypadku, gdy dostawa towaru Iub swiadczenie usiugi
b?dzie prowadzic do powstania obowi^zku podatkowego u Zamawiajqcego.

UWAGA! Zgodnie z aft. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozono ofertQ, ktorej wybor prowadzifby do powstania
u zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowiqzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c ofertq,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bQdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 14/pn/2018 wzor oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu

Wykonawca:

(petna nai^aljirma, adm, n> sple^nosci
odpodmiotu: NIPIPESEL,
KRS/CEIDG)

O^WIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

ORAZ SPELNIANIU WARUNK6W UDZUyLU W POST^POWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. usluga serwisowania urz^dzen

Konica, Rise, Xerox oraz Kyocera, prowadzonego prZez Narodowy Fundusz Zdrowia Slj^ski Oddzial

Wojewodzki, oswiadczam, cO nast^puje:

1. O^WIADCZENIE DOTYCZ^CE \YYKONAWCY

LA. - dotyczy wszystkich pakietow

Oswiadczam, ze nie podlegam Wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wyklucZenia z post^powania na podstaWie art.

ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majucci apstosowanie podstawy nyklucs;enia sposrod

wjmienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustaay Psp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwis^zku z ww. okolicznosci% na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien publicznych, podjq^lem nast^puj^ce srodki naprawcze:

Uwaga! Zgodnie ̂  art. 24 ust.8 p:p, Wykonawca, ktory podlega nykluctpniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oras^ 16-20

psp, moip prgedstawic dowody na to, ip polite pr^e\ niego srodki sci nystarcspjctce do uykaspnia jego rsptelnosci, w
ssp^egdlnosci udowodnic naprawienie ss^kot^ wyrapdspng prs^st^stwem lub pigest^pstwem skarbouym, spdoscucsynienie

pieniiipe sp dospanci krsywd^ lub naprawienie ss^ody, wycs^rpujcice nyjasnienie stanu faktyapego orae^ wspoipracQ

^ organami scigania orac^podjicie konkretnych srodkow technicpych, organipyjnych i kadrowych, ktore sq_ odpowiednie dla
sppobiegania dalssym prspst^stwom lub prspst^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^owaniu nykonawg.

Prsppisu s^dania pierwsspgo nie stosuje sii, je^li wobec Wykonawy, b^dc^cego podmiotem apioronym, orvpcspno

prawomocnym nyrokiem scyiu sspkat^ ubiegania si^ o udspelenie spmowienia oras^ nie uplyncil okreslony w ym nyroku okres

obowiqgywania tego spkap.



Nr zamowienia: 14/pn/2018 wzor oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu

LB. - dotyczy tylko pakietu III - jesli nie dotyczy naleiy wykteslic

Oswiadczam, iz speiniam warunek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego w SIWZ,

tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia).

I.e. — dotyczy tylko pakietu IV - jesli nie dotyczy naleiy wykteslic

Oswiadczam, iz speiniam warunek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego w SIWZ,

tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia).

II. O^WIADCZENIE DOTVr.ZArK PODMIOTU. NA KT6rEGO ZASOBY POWOLUTE SIE

WYKONAWCA

Pakiet III

Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunku udzialu w postgpowaniu okre^onego przez

Zadiawiaj^cego w pkt V pkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej nast?puj^cych podmiotow:

Lp. Nazwa/fitma oraz
adres podmiotu

NIP/PESEL
/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
poWohije si? na zdolnosc
zawodow^ podmiotu

Oivriadczatn, ze w stosuriku do ww. podmiotdw, na ktdrych zdolno^d zawodow^ powoluj? si? w niniejszym post?powaniu,

nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post?powania o udzielenie zamdwienia w zakresie okre§loriym w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 pzp oraz, Ze podmioty te speiniaj^, w zakresie, w jakim powoiuj? si? na ich zasoby, warunek udziaiu
w post?powaniu.



Nr zamowienia: 14/pn/2018 wzor oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu

Pakiet IV

Oswiadczam, ie w celu wykazania spetniania warunku udziaiu w post^powaniu okreslonego przez

Zamawiaj^cego w pkt V pkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej nast^puj^cych podmiotow:

,Lp. Nazwa/firma oraz
adtes podmiotu

NIP/PESEL
, /w zalezriosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG

/w zaleznosd od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powoluje si? na zdplnosc
zawodow^ podmiotu

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotdw, na ktdrych zdolnoS6 zawodow^ powoluj? si? w niniejszyni post?powaniu,

nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post?powania o udzielenie zamdwienia w zakresie okreSlohym w art. 24 ust. I pkt 13-

14,' 16-20 pzp oraz, ze podmioty te spelniaj^, w zakresie, w jakim powoiuj? si? na ich zasoby, warunek udziatu

- w post?powaniu.

III. OSWIADCZEiSriE DOTYCZjyCE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie, informacje podane w powyzszych oswiadczeniach aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaiy przedstawione z peinji, swiadomosci^ konsekwencji ■wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu infofmacji.

Imi^ i nazwisko upelnomocniohego przedstawiciela Wykonawcy:

Data



Nr zamowienia: 14/pn/2018 - wzor oswiadczenia (grupa kaipitatowa)

Oswiadezenie o przynaleznosci albo braku przyndleznosci do grupy kapitatowej

Jako uczestnik post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 14/pn/2018,

oswiadczam, ze:

nie nalezq*

nalezq*

(* niepotrzebne skreilic]

do tej same] grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentdw (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), z innym wykonawcq iub

wykonawcamt, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym postqpowantu. **

**W przypadku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej wykonawca moze zlozyc wraz
z oswiadczeniem dokumenty Iub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq

nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia.

Przez grupq kgpitalowq - zgodnie z art 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentdw nalezy rozumiec wszystkich przedsiqbiorcdw, ktdr^

sq kontrolowani w sposdb bezposredni lub posredni przez Jednego przedsiqbiorcq, iv tym rdwniez

tego przedsiqbiorcq.

Niniejsze oswiadezenie Wykonawca przekazuje Zamawiajqcemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej fwww.nfz-katowice.pll informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust.5 pzp bez wezwania.

Imi^ i nazwisko upel'nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

vj


