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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek tasmowych
(pakiet II)

zal^^cznikami do niniejszej SIWZ

1. formularz ofetty - pakiet I

2. formularz oferty - pakiet II

3. formularz opis przedmiotu zamowienia — pakiet I

4. formularz opis przedmiotu zamowienia - pakiet II

5. formularz opis rownowaznosci pakiet II

6. wzor oswiadczenia o przynaleznosci do tej same) grupy kapitalowej,

7. formularz wykaz dostaw,

8. zal^cznik — JEDZ w formacie XML — pakiet I

(oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spefnianiu warunkow udziafu w pakiecie I)

9. zal^cznik — JEDZ w formacie XML — pakiet II

(oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udziatu w pakiecie II)

10. wzor umowy - wspolny dla obydwu pakietow wraz z zal^cznikiem nr 2 (oswiadczenie)

11. informacja w trybie art. 91 ust.3a pzp
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Nr zamowienia: 15/pn/2017

I. Nazwa oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice,

adres e-mail: zamowieniapubIicznef3i,nfz-katowice.pl. adres strony internetowej: www.nfz-katowice.pl.

II. Tryb udzlelenia zamowienia

Post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Q.t. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

z podzialem na dwa zakresy (pakiety).

Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem l5/pn/2017. Wykonawcy

we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni sg o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest

0 "pzp", nale^ przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekroc w SIWZ

jest mowa o „rozporzgdzeniu w sprawie dokunientdw", nale:^ przez to rozumiec tresc rozporz^dzenia Ministra

Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy

w post?powaniu o udzielenie zamdwienia. Ilekroc w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nale^ przez

to rozumiec Sl^ki Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia (SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc

w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy przez to rozumiec dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c.

III.OpIs przedmlotu zamowienia (zamowienie podzielono na dwa zakresy - pakiety)

1. Przedmiotem zamdwienia jest zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek tasmowych (pakiet

II), zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzami opis przedmiotu zamdwienia pakiet I

oraz pakiet II oraz wzorem umowy.

Kod Wspdinego Slownika Zamdwien (CPV):

30.23.31.60-0 Jednostki pami?ci tasmowej, 30.23.31.41-1 Nadmiarowa macierz niezaleznych dyskdw (RAID)

Przedmiot zamdwienia obejmuje wyl^cznie dostaw? nast?puj^cych elementdw:

Pakiet I:,dostawa 2 szt.'macierzy dyskowych.

Pakiet II: dostawa 2 szt. bibliotek tasmowych.

Nazwy uzyte w formularzach opis przedmiotu zamowienia pakiet I oraz pakiet 11 odnoszq sig do sprz^tu,

mechanizmow bqdz licencji (funkcjonalnosci) posiadanych przez Zamawiajqcego. Formularze opis przedmiotu

zamdwienia zawierajq informacje niezb^dne dla zdefiniowania istniejqcego srodowiska, do ktdrego rozbudowy

przedmiot obj^ty niniejszym zamdwieniem w pakiecie I oraz II jest przeznaczony. Uzyte nazwy nie stanowiq zatem

elementu opisania przedmiotu zamdwienia przez wskazanie znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrddla

lub szczegdlnego procesu.

Zamawiajqcy okresla w pkt 9 formularza opis przedmiotu zamdwienia pakiet I wspierane systemy operacyjne.

Nie oznacza to, iz zamawiajqcy dokonuje wskazania poprzez znak towarowy konkretnych systemdw, ktdre

wykonawca ma zaoferowac, a jedynie, iz oferowane systemy operacyjne winny wspierac wymienione czyli

posiadane w chwili obecnej przez zamawiajqcego.systemy operacyjne.
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2. Standardy (dotyczy wyl^cznie pakietu II)
Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamowienia zgodnego ze standardem rownowamym
do standardu wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamowienia, w nast^puj^cych przypadkach:

a) Nap^dy musz^ wspierac sprz^towe szyfrowanie danych w standardzie AES-256 lub rdwnowazny, (ktdry
jest zdefiniowany w normie ISO/IEC 18033-3) — pakiet II, pkt 2 poz. 2 formularza opis przedmiotu
zamowienia.

b) Nap^dy musz^ wspierac sprz?towe szyfrowanie danych w standardzie AES-256 lub rownowazny, .(ktory
jest zdefiniowany w normie ISO/IEC 18033-3) — pakiet II, pkt 3 poz. 2 formularza opis przedmiotu
zamowienia.

W przypadku zaoferowania sprz^tu zgodnego ze standardem rdwnowaznym, Wykonawca obowi^zany jest
podac w formularzu opis rownowaznosci pakiet II nazw§ oferowanego standardu rownowaznego do wskazanego
przez Zamawiaj^cego stosownie do postanowieh punktu 2 - Standardy.

Jezeli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia zgodny z podanymi standardami, Wykonawca wypelnia tylko
formularz opis przedmiotu zamowienia.

SIWZ nie posluguje siq okresleniami vskazujqcymi znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamowienia,
zrodlo tub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawcq. ■

Realizacja zamowienia w kazdym z pakietow b^dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy

stanowi^cym zal^cznik do niniejszej SIWZ (dla kazdego z pakietow odr^bny). Kazdy ze wzorow umowy

przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

3. Wykonawca winien podac nazwf producenta oraz nazwf modelu oferowanego sprz^tu w dostarczonych

na wezwanie Zamawiaj^cego specyfikacjach technicznych m-z^dzeh. Wskazane tam informacje dotycz^ce

producenta oraz nazwy modelu staj^ si§ elementem tresci oferty oraz zostan^ wpisane do umowy (zob. pkt 5).

Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny

wniosek, irmego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model wskazany (zaoferowany) w formularzu opis

przedmiotu zamowienia, pod warunkiem l^cznego spehnienia ponizszych przeslanek:

a) inny model sprz^tu tego samego producenta b?dzie spelnial wymogi opisane w zamdwieniu nr 15/pn/2017;

b) cena za inny model sprz^tu nie b^dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany w ofercie

zlozonej w zamowieniu nr 15/pn/2017;

c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta sprz^tu potwierdzaj^ce, iz model

sprzftu wskazany w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 15/pn/2017 nie jest mozliwy do dostarczenia przez

Wykonawc^.

Zmiana, o ktorej mowa powyzej, wymaga sporz^dzenia pisenmego aneksu do umowy poprzedzonego pisenrn^

zgod^ Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wplywu na termin wykonania umowy.

4. Wykonawca winien zlozvc nastenuiace oswiadczenia dotvczace przedmiotu zamowienia. ktorych tresc znajduje si?

w formularzu oferty:
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a) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si§, iz dostarczony sprzft b?dzie fabrycznie nowy oraz wyprodukowany

nie wczesniej niz w 2017 roku.

b) W definicji sprz^tu fabrycznie nowego nie miesci sic sprz?t ponownie wprowadzony na rynek przez

producenta sprz^tu po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. „refurbished"). Takiego sprz^tu

zamawiaj^cy nie dopuszcza.

c) Oswiadczamy 1 zobowi^zujemy si?, iz dostarczony sprz?t b?dzie wyprodukowany zgodnie

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

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

d) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamowienia pochodzi z legalnego

zrodla, b?dzie obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we

wzorze umowy) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^ producenta.

e) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p

do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez producenta sprz?tu,

w tym prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta b^dz w inny sposob udost?pniony przez

Wykonawc?, zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osob lub podmiotow. Pod

poj?ciem „oprogramowanie" nalezy rozumiec wszelkie oprogramowanie wbudowane w sprz?t, w tym

oprogramowanie zarz^dzaj^ce.

Ponadto, Wykonawca winien oswiadczyc, iz uzyskal wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia powyzszych

oswiadczen.

it

Oswiadczenia wymienione powyzej stanowi^ tresc oferty, a tym samym nie stanowi^ dokumentow w rozumieniu

art.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia w sprawie dokumentow.

5. Dokumentv potwierdzaiace. ze oferowana dostawa odnowiada wvmaganiom okreslonvm przez Zamawiaiacego.

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

w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dab zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia (Dz.U. poz. 1126), Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy - w celu pptwierdzenia, ze oferowana dostawa

odpowiada wymaganiom okreslonym przez Zamawiaj^cego - zlozenia na wezwanie Zamawiaiacego nizej

wymienionych dokumentow (w zaleznosci od oferowanych pakietdw):

1) Opis - specyfikacja techniczna 2 szt. macierzy dyskowych (formularz opis przedmiotu zamowienia

pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu kaMej z oferowanych macierzy;

2) Opis - specyfikacja techniczna 2 szt. bibliotek tasmowych (formularz opis przedmiotu zamowienia

pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu kazdej z oferowanych bibliotek

tasmowych.

Informacje wskazane w pkt 1-2 powyzej zostan^ zawarte w zal^czniku nr 1 do umowy.

Opisy - specyfikacje techniczne obok ww. nazw producentow oraz nazw modeli winny potwierdzac, ze konkretny

oferowany model, odpowiada wymaganiom opisanym przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu

zamowienia.

Autentycznosc Opis6w - specyfikacji technicznych musi zostac poswiadczona przez Wykonawc? na z^danie

Zamawiaj^cego.

Opisy - specyfikacje techniczne winny zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej rozporzgdzeniem w sprawie

rodzaju dokumentow.
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Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,
do ziozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia ww. opisow -
specyfikacji technicznych.

Uwaga!

Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc^, na jego pisemny
wniosek, innego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model wskazany przez Wykonawc^ w Opisie
specyfikacji technicznej odpowiednio oferowanych macierzy lub bibliotek tasmowych, pod warunkiem l^cznego
speinienia ponizszych przeslanek:

a) inny model sprz^tu tego samego producenta b^dzie spefaiai wymogi opisane w zamowieniu nr 15/pn/20I7,
tj. nie b^dzie gorszy od modelu wskazanego w Opisie-specyfikacji technicznej;

b) cena za inny model sprz^tu nie b^dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany

w Opisie-specyfikacji technicznej;

c) Wykonawca przedfo^ Zamawiaj^cemu pisenme oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta)

sprz^tu potwierdzaj^ce, iz model sprz^tu wskazany w ww. Opisie-specyfikacji technicznej nie jest mozliwy do

dostarczenia przez Wykonawc^.

Por. §9 wzoru umowy.

6. Okres i warunki gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) oraz r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia

(dotyczy obydwu pakietow).

Wykonawca winien udzielic gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych

w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formularzu opis przedmiotu zamowienia.

Wykonawca podaje oferowany okres gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) oraz rekojmi za wady w formularzu

oferty.

Bieg okresu gwarancji oraz rekojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protpkohi odbioru jakosciowego.

UWAGA!

Zaoferowany okres gwarancji oraz rpkojmi za wady bpdzie podlegaf ocenie w kryterium oceny ofert (w zakresie

kazdego z pakietow odrpbnie).

Wykonawca moze nie wskazywac w ofercie oferowanego okresu gwarancji (w tym wsparcia serwisowego)

i rpkojmi za wady. Wowczas Zamawiaj^cy przyjmuje, iz Wykonawca oferuje okres minimalny dopuszczony

w niniejszym postppowaniu tj. 24 miesipczny.

7. Inne informacje.

- Zamawiaj^cy dopuszcza skladanie ofert czpsciowych, co oznacza, ze Wykonawca moze ztozyc ofertp

wedle swojego wyboru: na pakiet I, na pakiet II albo na obydwa pakiety.

- Zamawiaj^cy nie przewiduje zamowieh, o ktorych mowa w art. 67 ust. I pkt 7 pzp.

- Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

-Zamawiaj^cy nie zastrzega obowi^zku osobistego wykonania przez wykonawcp prac zwi^zanych

z rozmieszczeniem przedmiotu dostawy. Przedmiot zamowienia nie obejmuje prac zwi^zanych z instalacj^.

- Jpzyk postppowania.

Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert w jpzyku innym niz jpzyk polski, przy uwzglpdnieniu

ponizszego wyjasnienia.

, Wyjasnia sip, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, postppowanie o udzielenie zamowienia publieznego

prowadzi sip w jpzyku polskim. Wymog art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamowieh publicznych wi^ze sip z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jpzyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t. ze zm.), ktdra formuiuje zasadp uzywania

jpzyka polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na ter>1:orium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o
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j^zyku polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi^dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakow towarowych, nazw handlowych, czy oznaczenia

pochodzenia towarow i ushig.

IV. Termin i mieisce wykonania zamowienia

1. Termin wykonania zamowienia:

Pakiet I oraz Pakiet II - dostawa w ciagu 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Niezaleznie od opdznienia wykonawcy w dostawie, dostawa nie moze nast^pic pozniej niz 18.01.2018 r. W terminie

do 23.01.2018 r. wykonawca winien rowniez wystawic i dor^czyc zamawiajqcemu fakturf. Jezeli dostawa

nie nast^pi w terminie do I8.0I.20I8 r. albo wykonawca nie wystawi faktury do 23.01.2018 r., zamawiaj^cy b?dzie

mogi odst^pic od umowy i naliczyc stosown^ kar? umown^.

2. Miejsce wykonania zamdwienia:

Pakiet I oraz pakiet II: miejsce dostawy: ul. Kossutha 13 w Katowicach.

V. Warunki udziatu w postepowaniu

I. Zgodnie z art. 22 ust.I pzp o udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy:

-nie podlegaj^ wykluczeniu;

-spelniaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

o zamowieniu.

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

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzic 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^ oswiadczenie (JEDZ)

o niepodleganiu wykluczeniu (patrz: pkt VI pkt I ppkt I SIWZ), a na wezwanie ZamawiaJ^cego dokument,

o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit. a SIWZ oraz oswiadCzenia, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. b i lit. c SIWZ.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp,

Wykonawca sklada rdwniez oswiadczenie wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy kapitalowej).

W przypadku niniejszego zamdwienia, ktdrego wartosc przekracza kwot? 135.000 euro, oswiadczenie, o ktdrym

mowa w art. 25a ust. I pkt I pzp, Wykonawca sklada wraz z ofert^ w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.I pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic

dowody na to, ze podj?te przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdinosci

udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie

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

wspdlprac? z organami scigania oraz podJ?cie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

ktdre s^ odpowiednie dia zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,

b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

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

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiaj^cy, uwzgl?dniaj^c wag? i szczegdine okolicznosci czynu

Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.
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W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy

zapewnia temu Wykonawcy mozliwosc udowodnienia, ze jego udzial w przygotowaniu post^powania o udzielenie

zamowienia nie zakloci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole sposob zapewnienia konkinencji.

Wykonawca, ktory powohije si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

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

warunku udziaiu w post?powanm, sklada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotow (por. art.

25a ust.3 pkt 1 pzp).

Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach

okreslonych w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt

VI pkt 3 lit.a SIWZ oraz oswiadczen wymienionych w pkt VI pkt 3 lit.b i lit.c SIWZ.

Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.

2) Art. 22 ust.1 pkt 2 pzp - spetnianie warunku udziaiu w postepowaniu okresLonego przez Zamawiaiacego

w Qgtoszeniu o zamowieniu oraz ninieiszei SIWZ

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

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania

wymaganego doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie (JEDZ) o spehiianiu ww.

warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI

pkt 3 lit.d i lit.e SIWZ.

W przypadku niniejszego zamdwienia, ktorego wartosc przekracza kwot? 135 000 euro, oswiadczenie, o ktorym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)

polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych rowniez wykonywaniu,

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy

- w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy wykonanej lub wykonywanej.

Przez wvkonana dostawe nale^ rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu w pakiecie I macierzy,

a w pakiecie II biblioteki tasmowej lub bibliotek tasmowych o wartoSci nie mniejszej niz 100 000,00 zlotych brutto,

ktorego realizacja zostala zakohczona (umowa zostala zrealizowana).

Pod poj?ciem wvkonvwana dostawa nale^ rozumiec zamdwienie b?d^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal

realizowana) polegaj^ce na dostarczeniu w pakiecie 1 macierzy, a w pakiecie II biblioteki tasmowej lub bibliotek

tasmowych, ktdrego pewna cz?^c o wartosci nie nmiejszej niz 100 000,00 zlotych brutto, zostala juz zrealizowana.

(Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie swiadczeh okresowych lub ciaglvch. Je&li Wykonawca powola si?

na wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany

b?dzie wykazac (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia).

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywanych -

Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowoddw okreslaj^cych, czy te
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dostawy zostaly wykonane lub wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa powyzej,

S4 referencje b^dz irme dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byfy wykonywane,

a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^giych wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy;

w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty

potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem

terminu skladania ofert.

UWAGA!

V Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poparte dowodem, ze dostawa

zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie.

V Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ bye sprzeczhe z informacjami wynikaj^cymi

z dokumentow potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie (wykonywanie) dostaw.

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

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

miesi^c i rok wykonania (zakohczenia) zrealizowanej juz cz?sci dostawy z zaznaczeniem, iz jest to dostawa nadal

realizowana.

V Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartosc, Wykonawca:

- w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w zlotych za caiosc wykonanej dostawy, zas

- w przypadku dostawy wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje zarowno kwot§ brutto w zlotych

za zrealizowan^ juz w ramach caiosci cz^sc dostawy oraz kwot§ brutto w zlotych stanowi^c^ wartosc calej dostawy.

V Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawcy zamowieh bylby szerszy (np. obejmowalby

rowniez dostawy innych elementow, innego asortymentu lub inny rodzaj zamowienia), Wykonawca winien

wyodr?bnic i podac dane dotycz^ce dostawy - w pakiecie I macierzy, a w pakiecie II - bibliotek tasmowych.

W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisac zarowno kwot§ brutto stanowi^c^ wartosc calego

zamowienia, jak i wartosc brutto samej dostawy - w pakiecie I macierzy, a w pakiecie II bibliotek tasmowych.

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

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

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy

z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia;

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

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn.

przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci

sumowania zdolnosci zawodowej - doswiadczenia).

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

udziafu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz^sci,

polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjiflnansowej 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 ktorej mowa w cyt. art. 22a ust.I pzp,

wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu, udowodni

Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu, w

szczegolnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow

na potrzeby realizacji zamowienia.
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2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost^pniana Wykonawcy przez inny podmiot jego zdolnosc zawodowa

(doswiadczenie) b^dz ich sytuacja finansowa, pozwala na wykazanie przez Wykonawcy spelniania danego

warunku udziahi w post^powaniu oraz

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

Uwaga! W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu lub podmiotow,

Wykonawca jest zobowi^zany wskazac ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) podmiotow na zasadach

okreslonych w art. 22a pzp, b^dzie dysponowal niezb^dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nalezyte

wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek i^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dost^p do ich zasobow, Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegolnosci:

a) podmiotu, ktory udost^pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

b) zakresu dost^pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawcy przy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.

Infofmacje, o ktorych mowa powyzej pod lit. od a do d, winny znalezc si? w zobowi^zaniu podmiotu do oddania

do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktorvm mowa wyzei. Wykonawca zalacza do oferty.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust.l pzp,

nie potwierdzaia spehiienia przez Wvkonawce warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tvch

podmiotow podstawy wykluczenia. Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiaj^cego:

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

b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci

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

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

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

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentow potwierdzaiacych spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzieh skladania oferty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,

tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w zakresie

dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczeniu).

W przypadku niniejszego zamowienia, oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada

w formic jednolitego dokumentu (JEDZ).

Informacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu

-  oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
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Uwaga! Wykonawca, ktory powohije si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec

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

zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sktada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotow

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

Wzor jednolitego dokumentu - JEDZ zai^czono do SIWZ.

Uwaga! Wsz?dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o ,jednoIitym dokumeneie", „JednoIitym Europejskim

Dokumencie Zamowienia" albo „JEDZ", nalezy przez to rozumiec dokument sporz^dzony zgodnie ze wzorem

standardowego , formularza okreslonego w rozporz^dzeniu wykonawezym Komisji Europejskiej wydanym na

podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

W celu wypelnienia dokumentu JEDZ nalezy pobrac plik (format xml) ze strony intemetowej Slqskiego OW NFZ

z ogloszeniem o zamowieniu oraz SIWZ. Nast?pnie nalezy zapisac go na komputerze oraz wejsc na strOn?

intemetow^; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl. zaimportowac pobrany plik oraz

wypeinic. Po wypelnieniu JEDZ nalezy wydrukowac, podpisac i zlo^c wraz z ofert^ w formie pisemnej.

2) zobowiqzanie innego podmiotu do oddania Wykonawey do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosei zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu -

patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej; www.nfz-katowice.pl informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawey o przynaleznosci albo

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

W przypadku przynalezaiosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z oswiadezeniem

dokumenty b^dz informaeje potwierdzaj^ee, ze powi^zania z innym Wykonawey nie prowadz^ do zaklocenia

konkureneji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

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

dokumentow (...).

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

3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,

do zlozenia w wyznaczonvm, nie krotszvm niz 10 dni. terminie aktualnvch na dzien zlozenia nastcpuiacveh

oswiadczen i dokumentow:

- w eelu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 13,14 i 21

pzp wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; informaeja z KRK

w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 21 pzp dotyezy tylko podmiotu zbiorowego;

b) oswiadczenia Wykonawey o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s^du lub ostatecznej

decyzji administraeyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia

spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentow

potwierdzaj^cych dokonanie platnosei tyeh naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub

zawarcie wi^z^eego porozumienia w sprawie splat tych nalemosei (dotyezy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

c) oswiadczenia Wykonawey o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka zapobiegawczego zakazu

ubiegania si? o zamowienia publiczne (dotyezy art. 24 ust. 1 pkt 22 pzp);
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Jezeli Wykonawca powohije si§ na zasoby iiinych podmiotow, przedstawia dokumenty oraz o^wiadczenia
wymienione pod lit. od a do c dotycz^ce rowniez tego podmiotu.

- w celu potwierdzenia spehiiania warunkow udzialu w postepowaniu:

d) formularz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed
uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly

wykonarie (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ) oraz zal^czeniem

e) dowodow okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy

czym dowodami, o ktorych mowa powyzej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot,

na rzecz ktorego dostawy 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

uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych

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

bye wydane nie wcze^niej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.

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

w przypadku w^tpliwo^ci ze strony Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowi^zany b?dzie wykazac (udowodnic)

okresowy lub ci^gly charakter Swiadczenia.

Jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw

j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polsklej, zamiast

dokumentow, o ktorych mowa w §5 pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, sklada informacj?

z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez

wlasciwy organ s^dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre^lonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 i 21 pzp;

Dokumenty, o ktorych mowa wyzej, powinny bye wystawione nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu

skladania ofert.

W przypadku w^tpliwoSci co do tre§ci dokumentu zlozonego przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze zwrocic si? do

wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz^cych tego

dokumentu.

Wykonawca maj^cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj^cej miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 pzp,

sklada dokument, o ktorym mowa w §7 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w zakresie okreslonym

w art. 24 ust.l pkt 14 i 21 pzp. Jezeli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial

dotyczyc, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj^cym oswiadczenie tej osoby

zlozonym przed notariuszem lub przed organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^du

zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust.2 zdanie

pierwsze cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stosuje si?.
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W przypadku w^tpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze zwrocic si? do

wlasciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie

niezb?dnych informacji dotycz^cych tego dokumentu.

5. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wvkonawcdw:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, tj. jednolity dokument (JEDZ) sklada kazdy

z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Dokumenty te winny potwierdzic

spelnianie warunkow udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluezenia w zakresie, w ktorym kazdy

z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluezenia;

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ winien zlo^c kazdy z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;

3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ winien zlozyd kazdy z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;

4) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ winien zlo^c kazdy z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;

5) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ winien zlozyc kazdy z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;

6) dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.d i lit.e SIWZ, winny potwierdzic spelnianie warunku

opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Wanmek ten winien spebiic samodzielnie przynajmniej jeden

z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^eych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniej jeden z takieh

Wykonawcow powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci

zawodowej - doswiadczenia).

6. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzt).

Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.I pzp, oswiadczen lub dokumentow

potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust.I pzp, lub innych dokumentow niezb?dnych

do przeprowadzenia post?powania, oswiadczenia lub dokumenty s§ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^

wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia

lub do udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjaSnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie

post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlo^l wymaganych pehromocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlofenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczen

lub dokumentow, o ktdrych mowa w art. 25 ust. I pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce

tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szezegdlnoSci

rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
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8. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa pzp moze w niniejszym post^powaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nast^pnie zbadac, czy Wykonawca, ktorego

oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze

zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spehiia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktory zlozyl

ofert? najwyzej ocenion^ spo^rod pozostalych ofert.

VII. Forma sktadanych dokumentow

Oswiadczenia, o ktorych mowa w SIWZ dotycz^ce wykonawcy a takze innych podmiotow, na ktorych zdolnosciach

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce podwykonawcow, skladane

w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w SIWZ, irme niz oswiadczenia j.w. skladane s^ w oryginale lub kopii poswiadczonej

za zgodnosd z oryginalem.

Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach lub

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia publicznego

albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktdre kazdego z nich dotycz^ (§ 14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentow).

WszeUcie kwestie zwi^zane z dokumentami skladanymi przez wykonawcow reguluj^ przepisy rozporz^dzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentow, Jakich moze z^dac zamawiaj^cy od

wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

UWAGA!

Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwieriia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie

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

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

zamowienia. Dokument pebiomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla

pebiomocnictw.

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

dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny bye skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

VIII. WEZWANIE DO UZUPEtlMIEIMIA

1. Jezeli wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1, oswiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentdw niezb?dnych

do przeprowadzenia post?powania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budzq

wskazane przez zamawiaj^cego w^tpliwosci, zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub

do udzielania wyjaSnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie

post?powania.

2. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, zamawiaj^cy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.
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3. Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dotycz^cych oswiadczen

lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1.

IX. Informacie o sposobie porozumiewania sie Zamawlaiacego z Wykonawcami oraz

przekazywania oswiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie

z Wykonawcami

1. Zamawiaj^cy porozumiewa si? z Wykonawcami za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy

Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem posMca lub faksu albo zgodnie z art. 36 ust.l pkt 7 pzp przy uzyciu

srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu usiug drog^

elektroniczn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 20i5 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj. za posrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod rygorem niewaznosci w formie

pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac ziozone z zachowaniem formy okreslonej w pkt X lit. B SIWZ (rowniez w

przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust.3a pzp), JEDZ (oswiadczenie, o ktorym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1, ust.2 oraz ust.3 pkt 2 pzp) winno zostac ziozone w formie pisemnej, zas oSwiadczenia i

dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow

dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (rowniez w

przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w ait. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt.

rozporz^dzeniem.

W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poslugiwac si? numerem sprawy okreslonym

w SIWZ.

& Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny bye

skladane na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj 208a.

& Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? drog^ elektroniczn^

winny bye kierowane na adres: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl, a faksem na nr 327351636.

UWAGA!

• Dokumenty przedkladane przez Wykonawc? w odpowiedzi na wezwanie do uzupelnienia, winny zostac ziozone

z zachowaniem formy okreslonej w pzp rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw.

• Pelnomocnictwo przedkladane przez Wykonawc? w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 a pzp

do zlozenia pebiomocnictwa, winno zostac ziozone z zachowaniem formy okreslonej w pkt X lit. B SIWZ.

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

Pan Mariusz Partyka - Glowny Specjalista, Dzial Inwestycji i Zamowieh Publicznych

e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.

Wykonawca mote zwrocid si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowieh publicznych.

Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielic wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed uplywem

terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie

poteiej niz do kohca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
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Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^i po uplywie terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art. 38

ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj^cy moze udzielic wyjasnien albo pozostawic wniosek bez

rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc SIWZ.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobot^ lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin

uplywa dnia nast^pnego po dniu lub dniach wolnyeh od pracy.

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

przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu using

drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslanca.

X. Wymagania dotyczace wadium

1) Na podstawie art. 45 ust.l oraz ust.4 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium

w wysokosci;

pakiet 1 — 7 000,00 z\, pakiet II — 6 000,00 zl.

2) Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach:

1. pieni^dzu,

2. por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoldzielczej kasy oszczfdnosciowo-kredytowej, z tym,

ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowyeh,

5. porfczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

a) Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:

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

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

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

b) W przypadku wnoszenia wadium w formic innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokoj nr 410. Tresc takiego

dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania

wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz

ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy terminowi zwi^zania oferty (60 dni).

Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem

zwi^zania oferty b?dzie zatem dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert.

Wadium winno mice charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

Przez wuiesieuie wadium rozumie si? zlozeuie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wnlvw srodkow

pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa

w pkt XIII ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. ,
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4) Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucic ofert^, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostaio wniesione

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

XI. Termin zwiazania oferta

Terniin zwiazania ofert^ wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si§ wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc^ o wypelnienie formularzy na maszynie do pisania albo odr^cznie drukowanym

pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezb^dnych danych i informacji. W przypadku, gdy

jakakolwiek cz^sc formularza liib caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy"

i podpisac. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazaio si? zbyt mate, Zamawiaj^cy

prosi o wykonanie kserokopii danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb

i podpisanie. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy - umiescic

w zai^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest

0 przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem wzorow formulary oraz innych zal^cznikow skladaj^cych

si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywac

zmian merytorycznych zapisow znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zalqczniki

do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego,

czy formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposob. Jezeli

Wykonawca przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegolnosci poprzez OCR, zobowi^zany jest

dokladnie przeczytac jego tresc po przeksztaiceniu oraz porownac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ.

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

oferty nie b?dzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, oferta podlegala b?dzie

odrzuceniu.

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

musz^ bye podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania zobowi^zan

0 warto^ci odpowiadaj^cej zamowieniu, tzh. osoby wymienione w dokumencie potwierdzaj^cym dopuszczenie

do obrotu prawnego lub przez nie odpowiednim dokumentem upefaiomocnione - w takim przypadku oryginal

pelnomocnictwa (lub jego kopi? poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale:^ dol^czyc do oferty.

Z zal^czonych do oferty dokumentow musi wynikac, ze ofert?, oswiadezenia i inne dokumenty podpisala osoba

upowazniona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana

za niewazn^.

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

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast?puj4cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

1 adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208a oraz napisem:
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Przetarg nieograniczony Nr 15/pn/2017

Zakup 2 szt. macierzy dyskowych (pakiet I) oraz 2 szt. bibliotek tasmowych (pakiet II)

Oferta obejmuje pakiety nr

NIE OTWIERAC PRZED: 20.17. godz. 12.30

W przjrpadku sMadania oferty cz^sciowej na wi^cej niz jeden pakiet formularze dotyczq^ce oferowanych ptzez

Wykonawc? pakietow prosimy umiescic w jednej (tej samej) kopercie opisanej jak wyzej (patrz: tamka).

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesyiki kurierskiej lub listowej, Wykonawea winien zaznaczyc,

ze przesylka zawiera oferty oraz wskazac numer post^powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci

za nast^pstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktorejkolwiek

z ww. informacji.

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

oznaczonej "ZALj^CZNIKI", w ktorej Wykonawea umieszcza zat^czniki wymienione w pkt 20 formularza

oferty na dany pakiet z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikow.

• W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawc§ zawierajqcych iuformacje

stanowiqce taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktorych Wykonawea zastrzegi, ze nie mog^ bye one udost^pnione innym uezestnikom post^powania,

Wykonawea powinien umieseic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaezyc je w inny widoezny sposob.

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

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

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

technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, co

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

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

w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawea, nie pozniej niz w terminie

skladania ofert, zastrzegi. ze nie mog^ bye one udostepniane oraz wvkazal, iz zastrzezone informacje

stanowi^ tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawea nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Wykonawea moze zlozyc tylko jedn^ ofert? na oferowany przez siebie pakiet. Ofert? sklada si? w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej

(art. IS pkt 4 ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U.

z dnia 13 lipca 2016 r.).

G. Tresc oferty zlozonej na dany pakiet musi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez

Zamawiaj^cego w przypadku zaismienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust. I pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiaj^ pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo
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reprezentQwania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (patrz pkt VII SIWZ

„ramka").

I. Sposob wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

1) formularz oferty pakiet I oraz

formularz oferty pakiet II)

nale2y wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moze bye uzyta piecz^c firmowa;

w ramce w pkt IA forinularza oferty NALEZY PODAC CEN^

OSTATECZNA BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJ^ ZAMOWIENIA,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt IB;

Wykonawca nie dolicza do ceny netto oferty podatku VAT, jezeli

obowiqzek podatkowy spoczywa na Zamawiajqcym - patrz

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

2) Formularz opis

rownowaznosci pakiet II

3) formularz opis przedmiotu

zamowienia pakiet I oraz

formularz opis przedmiotu

zamowienia pakiet II

4) wzor oswiadczenia

o przynaleznosci do grupy

kapitalowej

5) formularz wykaz dostaw

w razie potrzeby nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego

wyznaczonym;

Wykonawca jest zobowi^zany poda6 producenta i model oferowanego

sprz^tu; wykonawca zobowi^zany b?dzie podac te informacje rowniez

w specyfikacjach technicznych sprz^tu skladanych na wezwanie

skierowane do wykonawcy, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona;

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (obydwa

pakiety) oraz dostarczyd w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 pzp.

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (obydwa

pakiety);

6)

7)

informacja, o ktdrej mowa

w art. 91 ust.3apzp

dokumenty JEDZ pakiet I

JEDZ pakiet II

- nalezy wypelnic i podpisab w miejscu do tego wyznaczonym (obydwa

pakiety);

-  nalezy wypelnic i podpisab zgodnie z pkt V pkt 1. Wykonawca moze

wskazab w tresci JEDZ nr ogloszenia SIMAP, aczkolwiek nie jest

to konieczne.

XIII. Mieisce oraz termin sktadania i otwarcia ofert (dia obydwu pakietow)

1.

2.

3.

Ofertf nale^ zlozyb w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II pi^tro),

wterminie do dnia ..........IP."...2.0)7 do godziny 12.00.
Zamawiaj^cy niezwlocznie zawiadamia Wykonawcy o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca ofert?

po uplywie terminu do wniesienia odwolania.

Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, zmienib lub wycofab ofert?.
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4. Otwarcie ofert odb^dzie si? w dniu .. ... o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym

w pkt 1, pokoj nr 217a (II piftro)

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

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

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

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow piatnosci zawartych

w ofertach. Zamawiaj^cy odczyta informacje, ktore podlegaj^ ocenie w kryteriach oceny ofert.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej Cwww.nfz-katowice.pll

informacje dotycz^ce:

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

2) fum oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow piatnosci zawartych w ofertach.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty w danym pakiecie

1. Sposob obliczenia ceny oferty brutto w kazdym pakiecie wynika z formularza oferty dla danego pakietu.

Wykonawca oblicza zatem cen? oferty dokonuj^c operacji matematycznych w kolejnosci podanej w formularzu

oferty.

2. Cena oferty w kazdym z pakietow winna zawierac wszelkie koszty, oplaty, podatki i naleznosci zwiqzane

z realizacj^ zamowienia, w tym koszty dostawy, transportu do wskazanego miejsca i rozladunku, koszty

instalacji, ubezpieczenia przedmiotu zamowienia, a takze koszty zwiqzane z realizacj^ zobowi^zan z tytuhi

gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) oraz r?kojmi za wady.

3. Wykonawca w formularzu oferty dla danego pakietu - w zaleznosci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku

VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza,

wartosc 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy VAT, Wykonawca

sklada wraz.z oferty informacj?, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp (informacja znajduje si? w tresci formularza

oferty).

4. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladnosci^ do dwoch

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

czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a kohcowki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do 1 grosza.

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

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

opisanymi we wzorze umowy.

7. W celu ustalenia na kim spoczywa obowiqzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty informacj?,

o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor zal^czono do SIWZ). Jezeli zlozono ofert?, ktorej wybor prowadzilby

do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug,

Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarow i

uslug, ktory mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.
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XV. Opis kryteriow wyboru ofert oraz ich znaczenie; sposob oceny ofert

Ponizsze krvteria ocenv dotvcza obvdwu pakietow. Ocena zostanie dokonana w kazdvm z pakietow odrebne

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b^d^ przedstawione ponizej kryteria oraz nast^puj^cy sposob oceny

ofert:

Krvterium I

Cena - waga 75%

najnizsza zaoferowana cena

Ilosc punktow = X 100pktx75%

cena zaoferowana w ofercie badanej

Krvterium II

Dlugos6 okresu gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) oraz rfkojmi za wady — waga 20%

W kryterium ocenie podlega diugo^c okresu zaoferowanej gwarancji i r^kojmi za wady.

Wykonawca wskazuje oferowanq dhigosc gwarancji i r^kojmi za wady w kazdym z pakietow w formularzu oferty

dotycz^cym danego pakietu.

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z nast^puj^cym wzorem:

48-N+B

Ilosc pkt = X 100 X 20%

48

N - najdtuzszy zaoferowany w danym pakiecie sposrod wszystkich ofert okres gwarancji i r^kojmi podany

w miesi^cach

B - diugosc okresu gwarancji i r^kojmi w ofercie badanej podana w miesiqcach

Wykonawca moze zaoferowac okres gwarancji i r^kojmi o diugosci od 24 do 48 miesi^cy.

Zaoferowanie okresu r^kojmi i gwarancji krotszego niz 24 miesi?cy spowoduje odrzucenie oferty. Zaoferowanie

okresu r?kojmi i gwarancji dhizszego niz 48 miesi?cy spowoduje, ze do oceny oraz wyliczenia ilosci punktow

w niniejszym kryterium zostanie przyj^ty okres 48 miesi^cy (w umowie z Wykonawc^ zostanie wskazany

zaoferowany okres gwarancji).

Krvterium III

Zgtoszenia serwisowe i naprawy - waga 5%

A. Wykonawca otrzyma w tym kryterium 100 pkt w przypadku zaoferowania nast^pujgcych

warunkow:

1) mozliwosc dokonania zgloszenia 24/7 (24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu),

2) czas reakcji na zgtoszenie (czas reakcji na incydenty dotycz^ce sprz?tu) - w ci^gu 4 godzin,

3) czas naprawy sprz?tu - w ci^gu 12 godzin.
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B. Wykohawca otrzyma w tym kryterium 50 pkt w przypadku zaoferowania nast^puj^cych

warunkow:

1) mozliwosc dokonania zgioszenia 11/5 (w godz. 7.00-18.00, 5 dni w tygodniu od poniedzialku

do pi^tku),

2) czas reakcji na zgloszenie (czas reakcji na incydenty dotycz^ce sprz^tu) - w ci^gu 4 godzin roboczych,

3) czas naprawy sprz?tu - najpozniej w nast^pnym dniu roboczym.

Czasy reakcji na zgloszenie i naprawy winny bye liczone.zgodnie z zasadami okreslonymi we wzorze umowy.

Uzyskana powyzej ilosc punktdw zostanie przeliczona zgodnie z nast^puj^cym wzorem:

100-N+B

Ilosc pkt = X 100 X 5%

100

N - najwi^ksza uzyskana w danym pakiecie sposrod wszystkich ofert ilosc punktow w tym kryterium

B - ilosc punktow uzyskana w danym pakiecie w tym kryterium przez ofert? badan^

Ocena koncowa oferty w kazdym z pakietow b?dzie sum^ ilo^ci punktow uzyskanych w kryterium I, II oraz 111
zgodnie z powyzszymi zasadami.

Punktacja b?dzie liczona z dokladno^ci^ do dwoch miejsc po przecinku.

XVI. Informacie o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w danym pakiecie w sprawie zamowienia publicznego

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

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, spelnia

wymagania Zamawiaj^cego okre^Ione w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteriow

oceny ofert okreslonych w SIWZ. Zamawiaj^cy zawiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem

art. 183 pzp, w terminie nie krotszym niz 10 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane przy u^ciu srodkow komunikacji

elektronicznej, albo 15 dni - jezeli zostalo przeslane w inny sposob. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed

uplywem ww. terminow, jezeli - w przypadku trybu przetargu nieograniczonego - zlozono tylko jedn^ ofert?.

3. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie informujqcym o wyborze

oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub

faksem, mote wyrazic zgod? na podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat?

zawarcia umowy.

XVII. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiajqcy z^da od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana w danym
pakiecie, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem".

Wysokote zabezpieczenia wynosi 10% ceny calkowitej podanej w ofercie.
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2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cych

formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoMzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym,

ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni^znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego

najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002.

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

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

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

jest zlozyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokoj

nr 410, najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia najedn^ lub kilka form,

o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana

z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany

formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim

wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formic dokumentu nie moze warunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegolnych cz?sci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy

nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia

(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formic dokumentu - w okresie waznosci dokumentu). Tak wi?c

Zamawiaj^cy musi miec mozliwosc wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy az do ostatniego dnia terminu wyliczonego: odpowiednio - zgodnie z art. 151 ust.l pzp (70% wysokosci

zabezpieczenia) oraz zgodnie z art. 151 ust.3 (30% wysokosci zabezpieczenia).

8. Projekt tresci dokumentu winien zostac skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem

umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu poszczegolnych cz?sci zabezpieczenia, okresla

wzor umowy oraz art. 151 pzp.

10. Jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie

na calv ten okres. a zabezpieczenie w iimej formie wnosi si? na okres nie krotszv niz 5 lat. z jednoczesnym

zobowi^zaniem si? wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedhizenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, zamawiaj^cy

zmienia form? na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplat? kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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12. Wyplata, o ktorej mowa powyzej, nast^puje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

13. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 pzp. Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie do 30 dni licz^c od dnia podpisania protokohi odbioru

jakosciowego w pakiecie 1 oraz podpisania protokohi instalacji w pakiecie II, w wysokosci 70 % wniesionego

zabezpieczenia. Pozostale 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone

nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady.

XVIII. Istotne postanowienia umowy - wzor umowy

1. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokosc kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do

SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Stron zwi^zane z realizacj^ zamowienia.

.  2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspolnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.

XIX. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei przystuguiacvch Wykonawcy w toku postepowania

o udzielenie zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mote poniesc szkod§ w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na list^,

o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiaj^cego podjptej

w post^powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^zany

na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnotei zamawiaj^cego, ktorej zarzuca si^

niezgodnote z przepisami ustawy, zawierac zwi^zle przedstawienie zarzutow, okreslac z^danie oraz wskazywac

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si§ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor^cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

6. Odwolujqcy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposob, aby mogl on zapoznac si? z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu mote w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac

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

do ktorej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktore nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnotei przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czyimosc albo

dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej

czynnotei. Na czynnosci, o ktorych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrzezeniem art.

180 ust. 2 pzp.

8. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.

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

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

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

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.
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10. Skarg? wnosi si§ do s^du okr^gowego wlasciwego dia siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,

przesyiaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placbwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest

rownoznaczne z jej wniesieniem.

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

7 dni od dnia jej otrzymania. W temiinie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wnie^d takze Prezes

Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do tocz^cego si? post?powania.

Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv

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

12. Szczegolowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych.

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

niezwlocznie zglosic Zamawiaj^cemu.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Sl^ski OddziaJ Wojewodzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres do korespondencji Wykonawcy (jezeli jest inny niz adres siedziby)

nr telefonu:

strona www:

Korespondencji zwi^zan^ z niniejszym postipowaniem nalezy przekaZ5rwac na:

adres e-mail:

nr faksu:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktoiy Zamawiajqcy b^dzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wyl^cznie

wadium wniesionego w pieni^dzu

1. W nawiqzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ 2 szL macierzy

dyskowych.

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do ceny netto oferty podatku VAT, jezeli obowi^zek podatkowy spoczywa

na Zamawiajq,cym - patrz infotmacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp. W takiej sytuacji cen^ oferowan^ przez

Wykonawcy b^dzie cena wskazana jako netto, czyli bez podatku od towarow i using (wowczas wykonawca skresla

slowo „brutto" oraz zamiast niego wpisuje „netto" a nast^pnie podaje w wykropkowanym miejscu cen^ netto).

lA. ofemjemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w PAKIECIE I zgodni(

ze SpecySkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^:

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt IB.

zl brutto,

IB.

Lp. Przedmiot kalkulacji Cena jednostkowa
netto w ztotych

Ilosc

sztuk

Wartosc netto

w zl'otych
Wartosc 23%

podatku VAT
w ztotych

Wartosc brutto

w ziotych

1 Macierz dyskowa 2

IC. Oswiadczamy, iz cena oferty bmtto zawiera wszystkie koszty zwi^zane z realizacj^ przedmiotu zamowienia

zgodnie z niniejsz^, SIWZ, w szczegolnosci wszelkie oplaty, podatki i naleznosci zwi^zane z realizacj^

zamowienia, w tyrh koszty dostawy, transportu do wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu

umowy, a takze koszty zwi^zane z realizacj% zobowi^zaii z tytulu gwarancji (w tym wsparcia serwisowego)

i rikojmi za wady.

1
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2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si^ zrealizowac zamowienie, z zastrzezeniem regulacji okreslonych

we wzorze umowy, w ci^u 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Licencje, w tym licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia zostajq, udzielone na czas

nieokreslony. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze

ewentualne nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem zamowienia, rowniez w ww. terminie.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia:

- miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady**

** Wykonawca winien wskazac ofefowany ptzez siebie oktes gwarancji oraz r?kojmi za wady poprzez

wskazanie ilosci miesi?cy.

Wykonawca moi;e t(aoferowac okres gwarangi i rikojmi a diugosci od 24 miesi^y.

Je^eli wykonawca ofemje 24 miesiict^y okresgwarancji, nie ma obowici^ku :(ac(nac^ac opcjij.w.

Brak wypetnienia c^stanie ut^any t^a fiaoferowanie 24 miesiicc^nejgyarancji ora;^ rikojmi sp wacly.

Tak wiicjejeli Wykonawca nie wskai^e w ofercie oferowanego okresu gwarangi i rikojmi sp wacpi, prryjmuje si^, i^ Wykonawca

ofemje okres 24 miesiics(ny. Vowyjs:^ nie dotycty yaoferowania diugosci okresu §varancji i rikojmi s(a wady w sposoh

niejednoipiacs^y, tak, i^ nie da sii wywiesc, jakci diugosc wykonawca ̂ oferowat, co powoduje odrf^ucenie oferty.- Odrfucenie oferty

spowoduje rownie^ ;iaoferowanie dlugosci krotss^ nii{_ 24 miesicice.

Bieg okresu gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) i r?kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania

protokoiu odbioru jakosciowego.

4. Zgioszenia serwisowe i naprawy

Oswiadczamy, iz oferujemy*:

A.

1) mozliwosc dokonania zgioszenia 24/7 (24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu),

2) czas reakcji na zgloszenie — w ci^gu 4 godzin,

3) czas naprawy — w ci^gu 12 godzin.

B.

1) mozliwosc dokonania zgioszenia 11/5 (w godz. od 7.00 do 18.00, 5 dni w tygodniu

od poniedzialku do pi^tku),

2) czas reakcji na zgloszenie — w ci^u 4 godzin roboczych,

3) czas naprawy — nast?pny dzieii roboczy.

Czasy reakcji na zgloszenie i naprawy liczone winny bye zgodnie z zasadami okreslonymi we wzorze umowy.

* Wykonawca winien wskazac oferowane przez siebie warunki realizacji zgtoszen serwisowych poprzez

wybor jednego z ww. wariantow: A albo B (poprzez przekreslenie niewybranego wariantu, podkreslenie

wybranego lub jakikolwiek inny wybor w sposob jasny i nie budz^cy w^tpliwosci wskazuj^cy tresc

oferty Wykonawcy).

Jezeli Wykonawca ofemje minimalny zakres realizacji zgloszen serwisowych (B), moze nie dokonywac

wyboru. Brak dokonania wyboru uznaje si? za zaoferowanie zakresu minimalnego tj. wariantu B.

^ t.
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5. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki pJatnosci okreslone we wzorze umowy.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy sig za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^zania oferty

rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert.

7. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony sprz?t b?dzie fabrycznie nowy oraz wyprodukowany

nie wczesniej niz w 2017 roku. W definicji sprz?tu fabrycznie nowego nie miesci sie sprz?t ponownie

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

(ang. „refurbished").

8. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony sprz?t b?dzie wyprodukowany zgodnie

z obowiqzuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy i nadaj^cy si? do uzywania

zgodme z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.

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

zrodla, b?dzie obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze

umowy) zawartych w cehie i swiadczonych przez siec serwisowq^ producenta.

10. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p

do wszeUdch poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez producenta sprz?tu, w tym

prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta b^dz w inny sposob udost?pniony przez Wykonawc?,

zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osob lub podmiotow. Pod poj?ciem

„oprogramowanie" nalezy rozumiec wszeUde oprogramowanie wbudowane w sprz?t, w tym oprogramowanie

zarz^dzaj^ce.

11. Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia oswiadczen zawartych w niniejszym

formularzu.

12. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz, ze zdobyhsmy informacje

■ niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

13. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Wamnkow Zamowienia wzor umowy zostal przez nas

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

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

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

z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zujq,cymi przepisami prawa.

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

z zasobow innych podmiotow, w nast?pujq,cym zakresie:

* niepotrzebne skreslic. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotow Wykonawca

udowodni, iz b^dzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia,

w szczegolnosci przedstawiaj^c w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiotow do oddania

mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia (patrz art. 22a ust. 2

pzp).

ISA. Jezeli Wykonawca powotuje si^ na zasoby podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 22a

ust. 2 pzp, w celu wykazania spetniania wamnkn udziatu w post^powaniu, o ktdrym mowa w art. 22

ust. 1 pkt 2 pzp, obowiqzany jest podac nazw^ lub Grm^ podwykonawcy - ponizej lub w pisemnym

zobowiqzaniu taldego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby

wykonania zamowienia.
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dot. art. 22 ust.lbpkt 3pzp - zdolnosc techniczna lub zawodowa

nazwa/firma podwykonawcy, na ktorego zasobypowotuje si^ Wykonawca

16. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy wykonanie nast^puj^cej cz^sci zamowienia **:

Lp Wskazanie cz^sci zambwienia Firma podwykonawcy, ktory b?dzie

reaUzowal dana^ cz^sc

1

2

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

cz^sc zamowienia powierzon^ podwykonawcy

IV.Zobowi^zujemy si^ w przypadku wybom naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

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

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

18. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach ,

ktore stanowi^ tajemnic^ przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

, konkurencji i jako takie nie mog% zostac udost^pnione innym podmiotom,

Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnic^ przedsiebiorstwa wytqcznie w przypadku, gdy Wykonawca

nie pozniej niz w terminie skiadania ofert zastrzegi, ze nie mogq one bye udostqpniane oraz wykazat,

iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brak dopetnienia ww. wymagan

oznaczai bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udostqpnienie calej tresci oferty wraz z zatqcznikami

a takze wszystkich informacji i dokumentow sktadanych w trakcie postqpowania.

19. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy** do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.

** niepotrzebne skresUc

Dftnigq matego ora\ sredniego pt^dskbiorgi vywiera ustawa ^ dnia 02.07.2004 r. o smobod;(ie dsjatalnosci gospodar(yej
(Ds;.U.2015.584j.t. ^.).
Zgodnie ̂  art. 105 g/t. ustany, matego prs^dsiibiorci uivai(a si^ piyedskbiorc^, ktoiy tv co najmniej jednym ̂  dwoch ostatnich lat
obrotowych:
1) iytrudnial srednioroc^nie mniej ni^ 50 pracownikow orai{^
2) osiqgncd rocvyy obrot netto r(e spn^eda^ towarow, nyrobow i uslug ora^ operagi finansowych niepiyekraciyjciy rownowartosci w
e^otycb 10 milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spors^d^nego na koniec jednego ̂  tych lat nie piyekroc^iy rownowartosci w
sjotych 10 milionow euro.

Zgodnie ̂  art. 106 yt. ustawy, sy sredniego ptyedskbiorcq uwae(a r/g ptyedskbiorc^, ktory w co najmniej jednym ̂  dwoch ostatnich lat
obrotonych:
1) c^atrudnial sredniorocc^ie mniej ni\ 250pracownikow ora;^
2) osic{gnc{l rocf^ny obrot netto ̂  spre^daiy towarow, nyrobow i uslug orar(^ operagi fmansowych niepiyekrace^jcfcy rownowartosci w
e(lotych 50 milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu spon^pd^onego na koniec jednego ̂  ych lat nie pn^ekroc^ly rownowartosci w
e(lotych 43 milionow euro.
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20. Zal^cznikami do niniejszego formulatza oferty nast^puj^ce wypelnione formularze, oswiadczenia

oraz dokumenty:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet I,

2) dokument JEDZ dotycz^qr Wykonawcy,

3) dokumenty JEDZ dotycz^ce innych podmiotow (Wykonawca, ktory powoiuje si? na zasoby innych

podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie,

w jakim powoiuje si? na ich zasoby - warunkow udzialu w post?powaniu skiada Jednokte Dokumenty

dotycz^ce tych podmiotow),

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

5) zobowi^zanie innego podimotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia — jezeU dotyczy

6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis

notariakiy) — jezek dotyczy,

7) inne - jezeU dotyczy.

21.Na wezwanie Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.l pzp (patrz: SIWZ), Wykonawca zlozy

nast?puj^ce oswiadczenia i dokumenty:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 13,14 i 21 pzp;

b) oswiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s^du lub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentow potwierdzaj^cych

dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi^z^cego

porozumienia w sprawie splat tych naleznosci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

c) oswiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka zapobiegawczego zakazu

ubiegania si? o zamowienia pubhczne (dotyczy art. 24 ust.l pkt 22 pzp);

d) formularz wykaz dostaw wraz z dowodami

(Jezeli Wykonawca polega na zdokiosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu, przedstawia wykaz

dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu).

Uwaga!

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej Wykonawca

skiada w terrninie 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.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
Narodowego Funduszu Zdtowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres do korespondencji Wykonawcy (jezeli jest inny niz adres siedziby)

nr telefonu:

strona www:

Korespondencj? zwi^zan^z niniejszym post^powaniem nalezy przekazywac na:
yadfes e-mail:
adres e-mail:

nr faksu:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajqcy b§dzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wylqcznie

wadium wniesionego w pieniqdzu

1. W nawi^zaniu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostawq 2 szt bibliotek

tasmowych,

lA.oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w PAKIECIE II zgodnie

ze Specyfikacj^ Istotnych Wamnkow Zamowienia, za cen^:

zl brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenowq z pkt IB.

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do ceny netto oferty podatku VAT, jezeli obowi^zek podatkowy spoczywa

na Zamawiaj^eym — patrz informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp. W takiej sytuacji cen^ oferowan^ przez

Wykonawcy b^dzie cena wskazana jako netto, czyli bez podatku od towarow i using (wowczas wykonawca sktesla

slowo „brutto" oraz zamiast niego wpisuje „netto" a nast^pnie podaje w wykropkowanym miejscu cen^ netto).

IB.

Lp. Przedmiot kalkulacji Cena jednostkpwa Ilosc Wartosc netto Wartosc 23% Wartosc brutto

netto w ztotych sztuk w ztotych podatku VAT w w ztotych
ztotych

1 Biblioteka tasmowa typ I 1

2 Biblioteka tasmowa typ II 1

IC. Oswiadczamy, iz cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty zwi^zane z realizacj^ przedmiotu zamowienia

zgodnie z niniejsz^ SIWZ, w szczegolnosci wszelkie oplaty, podatki i naleznosci zwi^,zane z realizacjq,

zamowienia, w tym koszty dostawy, transportu do wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu
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umowy, a takze koszty zwi^zane z realizacjq. zobowi^zan z tytulu gwarancji (w tym wsparcia serwisowego)

i r^kojmi za wady.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? zrealizowac zamowienie, z zasttzezeniem regulacji okreslonych

we wzorze umowy, w ci^u 45 dni od dnia zawarcia umowy.

Licencje, w tym licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia, zostajq, udzielone na czas

nieokreslony. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze

ewentualne nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem zamowienia, rowniez w ww. terminie.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia:

- miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady**

** Wykonawca winien okteslic dlugosc ofefowanego przez siebie okresu gwarancji oraz r?kojmi

za wady poprzez wskazanie ilosci miesi?cy.

Wykonawca moiv s^oferowac okres gwarancji i rikojmi ̂ a wady o dlugohi 24 miesi^y lub dlui(scy.

wykonawca ofenje 24 miesi^cs^ny okres gwarancji i rikojmi, nie ma ohowicmku t^ac^acc^c op jij.w.

Brak wypelnienia ̂ stanie uspiany t^a i^oferowanie 24 miesiicynejgwarancji oras^ rikojmi ̂ a wady.

Tak wiicjejeli Wykonawca nie wskaje w ofercie oferowanego okresu ̂ arancji i rikojmi ̂  wac^, prsyjmuje sii, i^ Wykonawca

oferuje okres 24 miesiics^ny. Vowyi^s^e nie dotyc^ ^aoferowania dlugosci okresu gpcarancji i rikojmi ^a wady w sposob

niejednoynacspiy, tak, i\ nie da sii wywiesc, jakci dtugosc wykonawca i^ojerowai, co powoduje odr^cenie oferty. Odrvpcenie oferty

spowoduje rdwniej^ t^oferowanie dlugosci krotss^ ni\ 24 miesiqce.

Bieg okresu gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) i r?kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania

protokolu odbioru jakosciowego.

4. Zgloszenia serwisowe i naprawy

Oswiadczamy, iz oferujemy*:

A.

1) mozliwosc dokonania zgioszetiia 24/7 (24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu),

2) czas reakcji na zgioszenie — w ciqgu 4 godzin,

3) czas naprawy — w ciqgu 12 godzin.

B.

1) mozliwosc dokonania zgloszenia 11/5 (w godz. od 7.00 do 18.00, 5 dni w tygodniu

od poniedzialku do pi^tku),

2) czas reakcji na zgioszenie — w ci^gu 4 godzin roboczych,

3) czas naprawy — nast?pny dzieii roboczy.

Czasy reakcji na zgioszenie i naprawy Hczone winny bye zgodnie z zasadami okreslonymi we wzorze umowy.

* Wykonawca winien wskazac oferowane przez siebie warunki realizacji zgloszen serwisowych poprzez

wybor jednego z ww. wariantow: A albo B (poprzez przekreslenie niewybranego wariantu, podkreslenie
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wybtanego lub jakikolwiek inny wybor w sposob jasny i nie budzqcy w^tpliwosci wskazuj^cy tresc

oferty Wykonawcy).

Jezeli Wykonawca oferuje minimalny zakres realizacji zgloszen serwisowych (B), moze nie dokonywac

wyboru. Brak dokonania wybotu uznaje si^ za zaoferowanie zakresu minimalnego tj. wariantu B.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^zania ofertq_

rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert

7. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony sprz?t b?dzie fabrycznie nowy oraz wyprodukowany

nie wczesniej niz w 2017 roku. W definicji sprz?tu fabrycznie nowego nie miesci sie sprz?t ponownie

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

(ang. „refarbished").

8. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony sprz?t b?dzie wyprodukowany zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy i nadajq^cy si? do uzywania

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

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

zrodla, b?dzie obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze

umowy) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^ producenta.

10. Oswiadczamy i zobowiq^zujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p

do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez producenta sprz?tu, w tym

prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta b^dz w inny sposob udost?pniony przez Wykonawc?,

zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osob lub podmiotow. Pod poj?ciem

„oprogramowanie" nalezy rozumiec wszelkie oprogramowanie wbudowane w sprz?t, w tym oprogramowanie

zarz^dzaj^ce. '

11. Oswiadczamy, iz uzyskaHsmy wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia oswiadczen zawartych w niniejszym

formularzu. • ■ '

12. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z SIWZ i nie wnosimy do nie] zastrzezeh oraz, ze zdobylismy informacje

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

13. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy zostal przez nas

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

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

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

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

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

z zasobow innych podmiotow, w nast?puj^cym zakresie:

* niepotrzebne skreslic. W przypadku polegatiia na zasobach innych podmiotow Wykonawca

udowodni, iz b^dzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia,

w szczegolnosci przedstawiajqc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiotow do oddania

mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia (patrz art. 22a ust. 2

pzp).
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ISA. Jezeli Wykonawca powotuje si^ na zasoby podwykonawcow na zasadach okteslonych w art. 22a

ust. 2 pzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w post^powaniu, o ktorym mowa w art. 22

ust. 1 pkt 2 pzp, obowiqzany jest podac nazw^ lub Grm^ podwykonawcy - ponizej lub w pisemnym

zobowjqzaniu takiego podmiotu do oddania do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby
wykonania zamowienia.

dot. art. 22 ust.lb pkt 3pzp — zdolnosc techniczna lub zawodowa

nazwa/Grma podwykonawcy, na ktorego zasoby powotuje sip Wykonawca

16. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy wykonanie nast^puj^cej cz^sci zamowienia •

Lp Wskazanie cz?sci zambwienia Firma podwykonawcy, ktory b?dzie

realizowal dana czgsc

1

2

** wypelnic w przypadku zamiam wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy wskazuj^c

cz^sc zamowienia powierzon^, podwykonawcy

IV.Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboni naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% cany brutto oferty. Zabezpieczenia wniesiemy najpozniej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

18. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach ,

ktore stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost^pnione innym podmiotom.

Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedsiqbiorstwa wylqcznie w przypadku, gdy Wykonawca

nie pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegl, ze riie mogq one bye udostqpniane oraz wykazat,

iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brak dopefnienia ww. wymagan

oznaczat bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udostqpnienie calej tresci oferty wraz z zatqcznikami

a takze wszystkich informacji i dokumentdw skiadanych w trakcie postqpowania.

19. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy** do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.

** niepottzebne skreslic

Defmigq matego ora^ sredniego pr^dskbiory Riviera ustawa ^ dnia 02.07.2004 r. o smbodsje d^jaialnosd gospodarci^ej
(D^U.2015.584j.t. t(e
Zgodnie ̂  art. 105 cyt. ustawy, ̂ a matego ptyedskbiorc^ uwat^a sk prr^dskbiorci, ktory w co najmniej jednjm ̂  dwoch ostatnich lat
obrotowych:
1) ^atrudniat sredniorocs^ie mniej ni^ 50 pracownikoiv orar(_
2) osicfgncd roc^ny obrot netto s^e sprspdaiy towarow, nyrobom i using oras^ operacji finansowych nieprv^kra(yajc{cy rownowartosci w
s^otych 10 milionow euro, lub sumy aktyivow jego bilansu spon^dspnego na koniec jednego ̂  yt ch lat nie prrpkroc^ly rownowartosci w
s(lotych 10 milionow euro.
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Zgodnie ̂  art. 106 (yt. ustavy, sredniego pnydsiibiorc^ uwa^ siq pr^dsi^biorci, ktory w co najmniyjednjm ̂  dwoch ostatnich lat
obrotowych:
1) ^atnidnial srednioroc^nie mniej ni^ 250pracownikow ora\
2) osictgncit rocs^nj obrdt netto spr^eda^ towaroiv, nyrobow i ustug ora^ operagi finansowych niepr^krac^ajcicg rownowariosci w
\topich 50 miliondw euro, tub sumy akywow jego bilansu spon^pd^nego na koniec jednego ̂  ych lat nie pnykrocfQ/iy rowmwartosci w
ipolych 43 miliondw euro.

20. Zal^cznikami do niniejszego fotmulatza ofetty nast^puj^ce wypelnione formulatze, oswiadczenia

oraz dokumenty:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet II,

2) formularz opis rownowaznosci pakiet II,

3) dokument JEDZ pakiet II dotycz^cy Wykonawcy,

4) dokumenty JEDZ dotycz^ce innych podmiotow (Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych

podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie,

w jakim powoluje si? na ich zasoby - warunkow udzialu w post?powaniu sklada Jednolite Dokumenty

dotycz^ce tych podmiotow),

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

6) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia — jezeli dotyczy

7) pelnomocnictwo osob reprezenmj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notariakiie/odpis

notariakiy) — jezeli dotyczy,

8) inne - jezeli dotyczy.

21. Na wezwanie Zamawiaj^cego, o ktorym mowa w art. 26 ust.l pzp (patrz: SIWZ), Wykonawca zlozy

nast?puj^ce oswiadczenia i dokumenty:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okre^onym w art. 24 ust.l pkt 13,14 i 21

pzp;

b) oswiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s^du lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia

spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentow

potwierdzaj^cych dokonanie plamosci tych naleznosci wraz z ewenmalnymi odsetkami lub grzywnami lub

zawarcie wiq^z^cego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

c) oswiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tymlem srodka zapobiegawczego zakazu

ubiegania si? o zamowienia publiczne (dotyczy art. 24 ust.1 pkt 22 pzp);

d) formularz wykaz dostaw wraz z dowodami

(Jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu, przedstawia wykaz

dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiom).
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Uwaga!

Oswiadczenie o przynaleznosci albo biaku prZynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca

skiada 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
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia w pakiecie I jest dostawa macierzy do systemow pracujqcych
w osrodku podstawowym i zapasowym Siqskiego OW NFZ zgodnie z SIWZ, w tym zgodnie
z opisem zawartym w niniejszym formuiarzu oraz z wzorem umowy.

1. Macierz dyskowa — 2 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

Opis jednej macierzy:

jpSHBBaiianiij^ ymaga-me

1. Obudbwa

2. I Przesdrzen dyskowa

3. Kontrolery

4. ; Forty zewn^trzne

Pamigc podr^czna

Wysoka dost^pnosc

musi miec mozliwosc zainsfalowania w posiadanej przcz
zamawiajstcego szafie serwerowej rack 19^' i- wysokosci nie wi^kszej
niz 2U. ^
o i^cznej pojemnosci uzytkowej minimum 2TB w RAID-1 lub
RAID-5 zrealizowanej w oparciu o dysld SSD MLC z
uwzgl^dnieniem dodatkowego dysku lub przestrz'eni typu spare
Mozliwosc rozbudowy do minimum 20TB uzytkowej bez
koniecznosci dokladania elementow innych niz napgdy dyskowe
Musi bye wyposazona w minimum 2 kontrolery pracujstce w ■
:konfiguracji£edun.dantng_ _ _ ^
musi posiadac, l^cznie na wszystkich kontrolerach, rninimum:
cztery (4) porty iSCSI 10Gb/s (SFP+) i cztery (4) porty FC
16Gb/s (SFP+)
tninirnum i4GB . • '

KonSguracja macierzy musi zapewniac nieprzerwanq^ prac? i
dostgp do wszystkich danych w przypadku award pojedynczego
elementu macierzy oraz jego wymiany np.: dysku, wentylatora,
kontrolera, zasilacza, polki dyskowej.
Musi gwarantowac ochron^ danych niezapisanych na dyskach (np.
pami^c kontrolera)
Wszystkie kluczowe elementy: kontrolery, pamigc cache macierzy
musz^ bye redundanme i zasilane z dwoch zrodel, w sposob
zapewniaj^cy odpornosc na awari^ jednego z nich.
Macierze muszst zapewniac rephkacj^ synchroniczn^ danych
pomigdzy dwoma dostarczonymi macierzami poprawnie
wspolpracuj^c^ z wykorzystywanym przez Zamawi^cego
mechanizmem Vmware Site Recovery Manager. Jezeh niezb^dne s^
Ucencje to nalezy je dostarczyc dla wymaganej w opisie
konfiguracji. Licencje (w tym Ucencje na oprogramowanie)
dostarczone w ramach niniejszej umowy zostaj^, udzielone na czas
nieokre^ony.
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7. Konfiguracja
?2abepieczenia !danjrcb

Musi obsiugiwac mcchanizmy RiVID-O, RAID^l, RAID-5, RAID-6

Zarz^dzanie

9.

10

Wspicranc systemy .
operacyjne

Zasilanie

11. Ihne

Musi bye mozliwe zarzsi^dzanie macierzami z poziomu:
•  interfejsu gtaficznego

•  konsoU tekstowej
Wymagane funkcje oprogramowania zarz^dzaj^cego:

• monitorowanie stanu macierzy
•  konfigurowanie macierzy

Musi wspierac posiadane oraz wykorzystywane przez '
Zamawiaji^cego systemy operacyjne Microsoft® Windows® Server
2008 112/2012 R2^01_6, VMware vSplicrc, Jdnux
Macierz ma bye zasilana napi^ciem jednofazowym 230V/50Hz
poprzez dwie lub cztery linie zasilaj^ce.
Macierz ma zapewniac redundancj? zasilania na poziomie 2N i
podlstczenie do dwoch roznych obwodow zasilania

4 sztuki kabK DAC SFP+ o dlugosci 5m

XS/ X?X1iA fAS.# K®A As®iA!* iS ASa ®
4 szPiki kompletu skiadajftcego si? z dwoch wkladek SFP+ 10Gb '
polftczonych patchcordem LC\LC o dlugosci 5m.
Powyzsze elementy muszst umozhwiac podlq,czenic dostarczonej •
macierzy do posiadanego przeia^cznika HPR 6120XG'

II. Warunki gwarancji (w fym wsparcia serwisowego) oraz r?kojmi za wady djla
dostarczonych macierzy.

Wykonawca udziela na przedmiot zamowienia gwarancji o dlugosci wskazanej w formularzu oferty.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca winien zapewnic wsparcie serwisowe.

Wszystkie dostarczone w ramach niniejszego zamowienia elementy musz^ bye obj?te wsparciem

serwisowym na ponizszych zasadach;

1) Wsparcie serwisowe swiadczone b?dzie w miejscu u®tkowania elementow przez Zamawiaj^cego
w okresie obowi^zywania gwarancji (liczttc od daty podpisania protokolu odbioru jakosciowego).

2) Wsparcie serwisowe obejmuje:

•  Sprz?t

•  Oprogramowanie wbudowane (firmware i sterowniki) i narz?dziowe zainstalowane

na sprz?cie lub niezb?dne do jego poprawnego fiinkcjonowania.

3) Obsluga zgloszeh w j?zyku polskim.
4) Okno czasowe zglaszania incydentow dotycz^cych sprz?tu i oprogramowania: zgodnie z tresci^

formularza oferty tj

5) Czas reakcji na incydenty dotycz^ce sprz?tu: w zaleznosci od tresci oferty wykonawcy - w ci^u 4

godzin/w ci^u 4 godzin roboczych licz^c od chwili zgloszenia (za posrednictwem poczty
elektronicznej b^dz wskazanej przez Wykonawc? strony intemetowej).

6) Czas naprawy sprz?tu: Zgodnie z tresciq^ formularza oferty tj

7) Warunki dotycz^ce naprawy sprz?tu lub oprogramowania b?d^ kazdorazowo uzgadniane przez

Wykonawc? z Zamawiaj^.cym.

8) Wykonawca ma obowi^zek podejmowania niezwlocznych dzialah zmierzaj^cych do

rozwi^zywania problemow wspolpracy dostarczonych elementow z pozostalymi elementami

srodowiska informatycznego Zamawiaj^cego.
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9) Jezeli naprawa (w tym usuni^cie awarii) sprz^tu wymaga wymiany nosnika danych (dysk twardy),
Zamawiaj^cy wymaga pozostawienia uszkodzonego nosnika u Zamawiaj^cego.

10) Czas reakcji na incydenty dotycz^ce oprogramowania: w ciqgu 2 godzin toboczych licz^c od
chwili zgioszenia (za postednictwem poczty elektronicznej b^dz wskazanej przez Wykonawc?
strony intemetowej).

11) Czas wyeliminowania (b^dz obejscia) nieprawidiowosd dotycz^cej oprogramowania: w ciqgu 48
godzin roboczych licz^c od chwili przyst^pienia (zareagowania przez Wykonawc^).

12) Wykonawca zapewni dost^p do poprawek i nowych wersji oprogramowania obj^tych
zamowieniem wraz z prawem do ich instalowania i uzytiowania przez Zamawiaj^cego.

13) Dost?p wyznaczonych osob Zamawiaj^cego do dokumentacji i bazy wiedzy, zarowno producenta

sprz^tu, jak i oprogramowania.

Tresc niniejszego formularza b^dzie podstaw^ do sporz^dzenia zai^cznika nr 1 do umowy.

W tresci umowy zostanie wskazana m.in. dlugosc okresu gwarancji i r^kojmi a takze zaoferowany wariant

swiadczenia uslug serwisowych — stosownie do pkt 3 oraz 4 formularza oferty w pakiecie I.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMGWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa bibliotek tasmowych zgodnie z SIWZ, w tym

zgodnie z opisem zawartym w niniejszym formularzu oraz z wzorem umowy.

I. Biblioteka tasmowa typ I-Iszt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

l^pjH
1 Obudowa Przystosowana do montazu w szafie 19"

NapQdy tasmowe musi bye wyposazona w dwa nap^dy LTO-7 o pojemnosci

pojedynczej tasmy co najmniej 6TB ( bez kompresji danych)
oraz pozwalajqce na odczyt i zapis tasm w formacie LTO-6

oraz odczyt posiadanych LTO-5.

NapQdy muszq wspierac sprz^towe szyfrowanie danych

w standardzie AES-256 lub rownowazny.

3 Pojemnosc biblioteki minimum 15 slotow na tasiemki LTO-7 '

4 Interfejs nap^du Fibre Channel 2x8 Gb z kazdego nap^du

5 Wymiary Maksymalna wysokosc 3U ■

Okablowanie 4 szt. kabli PC LC\LC o dtugosci min. 10 m

9

Zasilanie

Inne

Minimum dwa zasilacze redundantne umozliwiajqce

wymianQ podczas pracy urzqdzenia. - ■

• wbudowany czytnik kodow kreskowych umozliwiajqcy

odczyt kodow paskowych z naklejek w celu identyfikacji

tasiemki

• mozliwosc zarzqdzania przez przeglqdark^ i protokot https

• urzqdzenia muszg poprawnie wspotpracowac z

posiadanym przez zamawiajqcego systemem

wykonywania kopi zapasowych HPE Data Protector
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II. Biblioteka tasmowa typ II— Iszt.

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

ibr' ^

1

aSBiw- ...Vfi*.." *'

Obudowa : Przystosowana do montazu w szafie 19"

2 Nap^dy tasmowe musi bye wyposazona w dwa napQdy LTO-7 o pojemnosci

pojedynczej tasmy co najmniej 6TB ( bez kompresji danych)
oraz pozwalajqce na odczyt i zapis tasm w formacie LTO-6
oraz odczyt posiadanych LTO-5.

Nap^dy musz^ wspierac sprz^towe szyfrowanie danych

w standardzie AES-256 lub rownowazny.

Pojemnosc biblioteki minimum 30 slotow na'tasiemki LTO-7

4 Interfejs nap^du Fibre Channel 2x8 Gb z kazdego nap^du

Ts'"; Wymiary maksymalnawysokoscSU

7 Okablowanie 4 szt. kabli FC LC\LC o dtugosci min. 10 m

8

9

Zasilanie'

Inne

Minimum.dwa zasilacze redundantne umozliwiajgce v ; • ;

wymianQ podczas pracy .urzqdzenia.

• wbudowany czytnik kodow kreskowych umozliwiajqcy

odczyt kodow paskowych z naklejek w celu identyfikacji

tasiemki

• mozliwosc zarzqdzania przez protokot https

• urzqdzenia muszq poprawnie wspotpracowac z

posiadanym przez zamawiajqcego systemem

wykonywania kopi zapasowych HPE Data Protector

III. Warunki gwarancji (w tym wspatcia setwisowego) oraz r^kojmi za wady dla dostarczonych

bibliotek tasmowych.

Wykonawca udziela na ptzedmiot zamowienia gwarancji o dlugosci wskazanej w formularzu oferty. W

ramach udzielonej gwarancji Wykonawca winien zapewnic wsparcie serwisowe.

Wszystkie dostarczone w ramach niniejszego zamowienia elementy muszq^ bye, obj^te wsparciem

serwisowym na ponizszych zasadach:

1) Wsparcie serwisowe swiadczone b^dzie w miejscu uzytkowania elementow przez

Zamawiaj^cego w okresie obowi^zywania gwarancji (licz^c od daty podpisania protokolu
odbioru jakosciowego).

2) Wsparcie serwisowe obejmuje:

•  Sprz^t
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•  Oprogramowanie wbudowane (firmware i sterowniki) i narz^dziowe zainstalowane
na sprz^cie lub niezb^dne do jego poprawnego funkcjonowania.

3) Obsluga zgloszen w j^zyku polskim.

4) Okno czasowe zgiaszania incydentow dotycz^qrch sprz^tu i oprogramowania: zgodnie

z trescijj, formularza oferty tj

5) Czas reakcji na incydenty dotycz^ce sprz^tu: w zaleznosci od tresci oferty wykonawcy -

w ci^u 4 godzin/w ci^u 4 godzin toboczych licz^c od chwili zgloszenia

(za posrednictwem poczty elektronicznej h^dz wskazanej przez Wykonawc? strony

intemetowej).

6) Czas naprawy sprz^tu: zgodnie z tresci^ fotmulatza oferty tj

7) Warunki dotycz^ce naprawy sprz?tu lub. oprogramowania b?d^, kazdorazowo uzgadniane

przez Wykonawc? z Zamawiaj^cym.

8) Wykonawca ma obowiqzek podejmowania niezwiocznych dzialan zmierzaj^cych do

rozwi^zywania problemow wspolpracy dostarczonych elementow rozbudowy

inffastruktury serwerowej z pozostalymi elemehtami srodowiska infofmatycznego

Zamawiaj^cego.

9) Jezeli naprawa (w tym usuni^cie awarii) sprz^tu wymaga wymiany nosnika danych (dysk

twardy), Zamawiaj^cy wymaga pozostawienia uszkodzonego nosnika u Zamawiaj^cego.

10) Czas reakcji na incydenty dotycz^ce oprogramowania: w ci^u 2 godzin roboczych

Hcz^c od chwili zgloszenia (za posrednictwem. poczty elektronicznej b^dz wskazanej
przez Wykonawc? strony intemetowej).

11)Czas wyeliminowania (bq^dz obejscia) nieprawidiowosci dotycz^cej oprogramowania:

w ci^gu 48 godzin roboczych licz^c od chwili przyst^pienia (zareagowania przez

Wykonawcy).

12)Wykonawca zapewni dost^p do poprawek i nowych wersji oprogramowania obj^tych

zamowieniem wraz z prawem do ich instalowania i uzytkowahia przez Zamawiaj^cego.

13)Dost?p wyznaczonych osob Zamawiaj^cego do dokumentacji i bazy wiedzy, zarowno

producenta sprz^tu, jak i oprogramowania.

Tresc niniejszego formularza b^dzie podstaw^ do sporz^dzenia zai^cznika nr 1 do umowy.

W tresci umowy zostanie wskazana m.in. dlugosc okresu gwarancji i rgkojmi a takze zaoferowany wariant

swiadczenia uslug serwisowych — stosownie do pkt 3 oraz 4 formularza oferty.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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OPIS ROWNOWAZNOSCI

Wjkonawiy, ktorr^ oferujci wjkonanie pn^dmiotu f^mowienia w sposob t^godnj ^ standardem rownowaiqiym

do wska^anego w formulary opis pr^dmiotu i^momenia, obomn^^ni sq_ wypelnic i podpisac obok formularsp.

opis pr^edmiotu s^amowienia rowniei^ niniejssQi formulary opis rownoiva^osd.

7,toi^nie formulate opis r6wnowai(ttosci ohok formulary opis pr^dmiotu S(am6wienia, odc^tyivane jest iv ten sposob,

opisane w formulanp opis roivnoivajnosci elementy rdtvnowai^ne, t^ast^pujq^ odpowiadajqce im ekmenty wskas^ane

w formulary opis prs^edmiotu ̂ mowienia.

Nieivypeinienie bcid^ nies^tcics^nie niniejst^go formulars^a do ofertp os^ac;^, i^ Wykonawca oferuje prr^dmiot

spmowienia t^odnj ̂  opisem ̂ wartym w formulary opis pn^dmiotu t^amdmenia.

Je^eli Wykonawca wjpetni ipodpissp tylko formulary opis pr^dmiotu s^amomenia, b^dsje to stanowito oswiadcs^nie woli

Wykonawcp jednospiaci^ne ̂  s^miarem s^aoferoivania prr^edmiotu s^amdmenia s^odnego ̂  opisem sspiwartym wformulars^u

opis pr^dmiotu s^mdwienia (tj. skonystania ^ moijiwosci syiojerowania prsydmiotu ^amdwienia sgodnego

^e standardem rdmnowajnym).

Wypetniajcic niniejssy jormular:(^ Wykonawca winien uwcyj^dnic nymo^pktIII.3 SIWZ.

Oswiadczamy, iz oferujemy notmy/standardv/certyfikaty townowazne do norm, standardow,
certySkatow wskazanych w pkt 3 ppkt 2 SIWZ oraz pkt 2 poz. 2 i pkt 3 poz. 2 formularza opis

przedmiotu zamowienia.

Ponizej podajemy nazw^ normy/standardu/certyfikam rownowaznego do wskazanego przez

Zamawiajq^cego w formularzu opis przedmiotu zamowienia — nalezy wypetnic w zakresie. ktoty

dotyczy oferty Wykonawcy.

Nazwa standardu rownowaznego do standardu AES-256, ktory jest zdefiniowany w normie

ISO/IEC 18033-3 wraz ze wskazaniem normy rownowaznej do normy ISO/IEC 18033-3:

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data .
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OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALSO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w tetminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w att. 86 ust.5

pzp.

Przez giup^ kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentdw (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biorc6w,

ktdrzy kontrolowani w spos6b bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rdwniez

tego przedsigbiorc^.

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

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyH oferty w post^powaniu na zakup macierzy oraz bibliotek

tasmowych

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej grupy kapitaiowej, o ktdrej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamdwieii pubUcznych. *

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej gtupy kapitaiowej, o ktdrej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zambwieii pubUcznych. *

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II .

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

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^ do zakiocenia konkurencji w post^powaniu

o udzielenie zamdwienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nrzamowienia; 15/pn/2017 formularz wykaz dostaw

WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA! Wvpetniaiac niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w SIWZ.

Lp. Przedmiot dostawy Wartosc dostawy
(brutto w zlotych)

Data wykonania
dostawy

(dzien, miesi^c, rok)

Podmiot,

na rzecz ktorego dostawa
zostata wykonana (lub jest

nadal wykonywana)
- nalezy podac nazwq i adres

Dostawa wykonana,
czy nadal

wykonywana
- nalezy podac
informacj^

1

2

Wraz z niniejszym formularzem Wykonawca sMada dowody, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit. e SIWZ. Fofmularz wraz
z dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiaj^cego w terminie i na zasadach opisanych w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

1
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim,

reprezentowanym przez:

—  Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

, wpisanym do , w imieniu ktorego dziala:

—  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nastgpuj^cej :

[ws^stkie f^pisj okreslone kursjwq, t^stanci dostosowane do ̂ kresu tresci ofertj],

■  §1
Ptzedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa macierzy dyskowych/bibhotek tasmowych dla Sl^skiego

Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z opisem przedmiotu umowy

zawartym w zal^czniku nr 1 do umowy.

(Uwaga: s^lqc^nik nr 1 s^stanie prs^gotorvanj w oparciu o formulary apis przedmiotu zprnowienia na dany pakiet

Z uipzgkdnieniemformular:^ apis rdwnowaznosci — jezeli dotyczy).

Tresc umowy zp^tanie dostosowana do tresci oferty w zpkresie przedmiotu umony — dostawa macierzy! dostawa .

bihliotek tasmoivych. Na kazdy zP^^kietow zpstanie zawarta odr^bna umowa.

2. Wykonawca zobowi^zuje sig dostarczyc macierze cbfskowelhiblioteki tasmowe do rozpudowy infrastruktury

serwerowej fabrycznie nowe oraz pochodz^ce z biez^cej produkcji, tj. wjTprodukowane nie wczesniej

niz w 2017 roku.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc macierze dyskowejbihlioteki tasmowe do rozpudowy infrastruktury

serwerowej wyprodukowane zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, w peini

wartosciowe i nadaj^ce si? do uzywania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz posiadajq,ce deklaracje

zgodnosci CE.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot zamowienia, ktory pochodzi z legalnego zrodla,

zostanie zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedazy producenta, a w zakresie sprz?towym b?dzie

obj?ty pakietem uprawnieh gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ) zawartych w cenie

i swiadczonych przez siec serwisow^ producenta.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiaj^cemu dost?p do wszelkich poprawek i

najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez producenta sprz?tu, w tym prawo do ich

pobrania bezposrednio ze strony producenta b^dz w inny sposob udost?pniony przez Wykonawc?,

zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osob lub podmiotow. Pod poj?ciem

„oprogramowanie" nalezy rozumiec wszelkie oprogramowanie wbudowane w sprz?t, w tym

oprogramowanie zarz^dzaj^ce.

Pod poj?ciem „producent" nalezy rozumiec rowniez przedstawiciela producenta.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? na prosb? ktorejkolwiek z osob wskazanych w §4 ust.l lub ust.2 umowy

niezwlocznie przediozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji zgodnosci

CE. ,
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6. Wykonawca zobowiq^zuje si^ przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze

ewentualne nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedrmotem umowy jednej z osob wskazanych w §4

ust.l b^dz ust2 umowy.

7. Licencje, w tym licencje na oprogtamowanie zostaj^ udzielone na czas nieokreslony. Wykonawca

oswiadcza, iz posiada prawo do ich dystxybuowania i sprzedazy, nie naruszajjic praw innych osob lub

podmiotow, w tym praw autorskich, prawa wlasnosci, praw do znakow towarowych, patentow, dobr

osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowitq, odpowiedzialnosc prawn^

i finansowq^.

Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniaj^ Zamawiaj^cego do uzytLowania

dostarczonych wersji oprogramowania (wraz z wszelkimi aktualizacjami, zmianami i modyfikacjami)

zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym zakresie ich funkcjonalnosci.

8. Zamawiaj^cy z tytnlu zreaUzowania calego przedmiotu umowy zobowiqzuje si^ zaplacic Wykonawcy

wynagrodzenie calkowite okre£one w §3 ust.l umowy.

ust.9i ust.lO —jezeli dotyczy Wykonawcy

9. Wykonawca powier^ podwykonawyjpodnykonawcom, e^^sc ̂ mowienia wskaspnci w oferde Wykonawiy ;<po^onej

w ̂ amdwieniu nr ISlpnllOU, tj. j c(am6wienie t<pstame ^eali^owane udcqaiu

podwykonawcow — ̂ pis stosownie do tresci ofery

10. W toku reahzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, wprowadzic

podwykonawc? b^dz zrezygnowac z podwykonawcy. Zmiana, wprowadzenie nowego

podwykonawcy bq,dz rezygnacja winna nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy. Jezeh

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca

powoiywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow

udziaiu w post?powaniu, wykonawca jest obowi^zany wykazac zamawiaj^cemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powoiywal si? w trakcie post?powania o udzielenie

zamowienia. . . . .

§2

Termin i miejsce tealizacji umowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc wszystkie elementy stanowi^ce przedmiot umowy zgodnie

z zal^cznikiem nr 1 do umowy, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, w ciqgu 45 dni od dnia

zawarcia umowy.

2. Wszystkie hcencje (w tym licencje na oprogtamowanie) dostarczone w ramach niniejszej umowy

zostaj^ udzielone na czas nieokreslony.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy wlasnym transportem, na wlasny koszt

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

4. W zwi^zku z mozliwosci^ zmiany lokalizacji centrum zapasowego Zamawiaj^cego w trakcie

obowi^zywania gwarancji oraz r?kojmi za wady, Strony dopuszczaj^ mozhwosc zmiany lokalizacji

przedmiotu umowy.

5. Zmiana lokalizacji b?dzie mozhwa pod warunkiem, ze nowa lokahzacja lub lokahzacje znajduj^ si? na

terenie wojewodztwa sl^skiego. W takim przypadku swiadczenia z tytulu gwarancji oraz r?kojmi za

wady b?d^ odbywaly si? w nowej lokalizacji lub lokaHzacjach.

6. Dostawa przedmiotu zamowienia zostanie potwierdzona protokokm dostany, ktory winien zawierac

nast?puj^ce dane; nazwa i adres Wykonawcy (sprzedawcy), numer niniejszej umowy, rodzaj i ilosc
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dostarczonego przedmiotu umowy (wraz z numerami seryjnymi w zakresie sprz^towym), ceny
jednostkowe oraz termin dostawy.

7. Niebezpieczenstwo utraty lub uszkodzenia dostarczanych elementow przechodzi na Zamawiaj^cego

z chwil^ podpisania protokolu dostawy.

8. W przypadku realizowania umowy przez Wykonawc? dostawami czgsciowymi, na co Zamawiaj^cy

wyraza zgod^, dokumentami potwierdzaj^cymi poszczegolne dostawy cz^sciowe b?d^, osobne

protokoiy dostawy. Protokoly te winny zawierac dane okre^one w ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. O terminie konkretnej dostawy Wykonawca zobowiq^zuje si? poinfotmowac Zamawiaj^cego

z CO najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, pod numer telefonu lub na adres e-mail wskazany w §4

ust.2 umowy.

10. W ci^u 21 dni od podpisania ostatniego protokolu dostawy Zamawiaj^cy zakonczy tzw. odbior

jakosciowy, ktory zostanie potwierdzony protokokm odbioru jakosdowem. Jednym z warunkow

dokonania odbioru jakosciowego jest przekazanie przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu dqkumentu

gwarancyjnego wystawionego przez producenta. Wykonawca jest zobowi^zany dostarczyc dokument

gwarancyjny producenta w ci^gu 21 dni od dnia podpisania protokolu dostawy, a w przypadku

dostaw cz?sciowych ostatniego protokolu dostawy.

11. JezeU podczas odbioru jakosciowego okaze si?, ze dostarczony przez Wykonawc? sprz?t nie speinia

wymagan okreslonych w umowie, Wykonawca zobowi^zany b?dzie do wymiany sprz?m

niespelniaj^cego ktoregokolwiek z wymagan umowy na sprz?t spelniaj^cy wszystkie wymagania.

W takim przypadku wymiana sprz?tu winna nast^pic w ci^u 7 dni licz^c od dnia zawiadomienia

Wykonawcy przez Zamawiaj^cego. Zawiadomienie moze nast^pic pisernnie, faksem lub na adres e-

mail Wykonawcy podany w § 4 ust. 3 umowy.

12. Protokol odbioru jakosciowego b?dzie okreslal czy umowa zostaia nalezycie wykonana. Protokol

odbioru jakosciowego b?dzie stanowil podstaw? zwrotu cz?sci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy (70%) na zasadach opisanych w niniejszej umowie. Protokol odbioru jakosciowego winien

zostac podpisany bez zb?dnej zwloki.

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

na Zamawiajt^cego z chwil^ podpisania protokolu dostawy (lub protokolu dostawy cz?sciowej).

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

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

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

§3

Wynagtodzenie calkowite umowy i sposob zaplaty

1. Z tytuiu niniejszej umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite w wysokosci;

zl brutto (slownie: zlotych brutto), w tym wynagrodzenie calkowite netto;

zl, zgodnie z zalq^cznikiem nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

(W
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Lp. Przedmiot kalkulacji* Cena jednostkowa
netto w ziotych

IIosc

sztuk

Wartosc netto

w ziotych
Warto56 23%

podatku VAT w
z^otych

Wartosc brutto

w z^otych

1 Macierz dyskowa'^. 2

2 Biblioteka tastnowa typ F" 1

3 Biblioteka tasmowa typ IF 1

*W zaleznosci od zakresu oferty wykonawcy (tj. oferowanego pakietu lub pakietow)

2. Wynagrodzenie calkowite brutto okreslone w ust 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty,

oplaty, podatki i naleznosci zwi^,zane z realizacj^ zamowienia, w tym koszty transportu do wskazanych

miejsc i roziadunku a takze ubezpieczenia przedmiotu zamowienia.

3. Zaplata caiego wynagrodzenia nast^pi jednorazowo w formie polecenia przelewu w terminie do 30

dni liczq,c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez Wykonawc? prawidlowo

wystawionej faktairy VAT, na podstawie protokotu odbiom jakosciowego, na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na faktnrze VAT, z zastxzezeniem ust.4.

4. Jezeli zakonczenie realizacji umowy przez Wykonawcy do dnia 18.01.2018 r. nie b^dzie mozkwe,

Zamawiaj^cy bgdzie mial prawo do rozwi^zania umowy albo odst^pienia od umowy

oraz w zakresie uregulowanym w art. 6a umowy nakczenia Wykonawcy kary w wysokosci okreslonej

w §6 ust.l pkt 1 umowy.

5. W przypadku odst^ienia od umowy, Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia

w stosunku do Zamawiaj^cego.

6. Na fakturze VAT Wykonawca winien umiescic nast^puj^ce dane nabywcy; Narodowy Fundusz

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

faktur VAT oraz platnikiem jest Slq,ski Oddzial Wojewddzki NFZ z siedziby w Katowicach,

ul. Kossutha l3, 40-844 Katowice.

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

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

8. Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostarczenia faktury VAT w terminie zgodnym

z obowi^zuj^cymi przepisami, najpozniej w dniu 23.01.2018 r. W przypadku wystawienia

i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po tym terminie, Zamawiaj^cy b?dzie uprawniony

do odst^pienia od umowy z zachowaniem zasad okreslonych w §6a umowy oraz do nakczenia

Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w ust.1

niniejszego paragrafu.

9. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obcKzenia rachunku Zamawiaj^cego.

10. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, kczone

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

wezwania do zaplaty.

11. Przeniesienie wierzytekiosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie reakzacji niniejszej umowy, zmiana

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

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

zostanie obnizone w taki sposob, aby po dokczeniu aktuakiie obowi%zujq.cej stawki podatku VAT,

^  / 1 ̂  iM/fW/
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wynagrodzenie caikowite bmtto umowy (ust. 1) nie przekroczyio ceny oferty ziozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 15/pn/2017, tj zl bmtto. W przypadku zmniejszenia stawki
podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (ust. 1), w tym takze do wartosci netto

podanych w umowie, zostanie doHczony podatek VAT w obowi^zujq^cej (nizszej) wysokosci. Zmiana
stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie

wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.

§4

1. Osob^ zobowi^zanq. i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzom nad reakzacj^
nimejszej umowy w zakresie formalnym, jest: , tel , adres e-mail:

2. Osobami zobowi^zanymi i uprawnionymi ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzom nad realizacj^
niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, s^: , tel ■. , adres e-mail: lub , tel.

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

3. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa
w nimejszej umowie oraz zobowi^zanq, do nadzorowania realizacji umowy (tzw. opiekun umowy) jest

, tel , tel. kom , adres e-mail:
4. Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosci b^dzie wymagala

jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do dmgiej Strony umowy. W tresci
oswiadczenia wimen zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje zmiana.

§5

Warunki gwarancji (w tym wsparcia serwisowegol i rpkojmi za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji, w tym wsparcia serwisowego oraz r^kojmi za wady przedmiotu

umowy na wamnkach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz w zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg
okresu gwarancji i r?kojmi za wady liczony jest od dnia podpisaniaprotokoiu odbiomjakosdowego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przedmiot umowy. Konsekwencje wad czy bl^dow
w funkcjonowaniu dostarczonego sprz^tu, w tym rowniez finansowe, nie mog^ obci^zac
Zamawiaj^cego.

3. Wykonawca zobowi^zuje sig do bezplatnego usuni?cia wad fizycznych przedmiom umowy
(naprawa), jezeli wady ujawni^ si? w okresie gwarancji lub do bezplamego dostarczenia przedmiotu
wolnego odwad (wymiana).

4. Zamawiajq^cemu przysluguje z^danie dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli
w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie jego naprawy, a przedmiot umowy jest nadal
wadhwy.

4a. Wykonawca moze dokonac dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli usuni?cie
wady wi^zaloby si? z nadmiernym utmdnieniem dla Wykonawcy albo byloby nieuzasadnione
ekonomicznie. Jezeli nie jest mozhwe dostarczenie (wymiana) przedmiotu wolnego od wad
o parametrach identycznych jak opisano w zal^czniku nr 1 do umowy, Wykonawca moze dostarczyc
przedmiot o parametrach lepszych. Ocena czy parametry proponowanego przedmiotu s% lepsze
nalezy do Zamawiaj^cego.
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5. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci uzasadniaj^cej za,danie wymiany, opisanej
w ust. 4, Wykonawca zobowiq^zuje si? do wymiany przedmiotu na wolny od wad niezwiocznie,
w termime kazdorazowo ustalanym przez Zamawiaj^cego i Wykonawc? w drodze korespondencji
e-mail, faksem b^dz pisemnie.

6. Wamnki dotyczit^ce naprawy sprz?m lub oprogramowania bgdsj. kazdorazowo uzgadniane przez
Wykonawc? z Zamawiaj^cym.

7. W przypadku zgioszenia przez Zamawiajs^cego jakichkolwiek nieprawidlowosci w zakresie
funkcjonowania przedmiom umowy, Wykonawca zobowia,zuie si? do wypelnienia zobowi^zan
okreslonych w zal^czniku nr 1 do umowy.

8. Wszelkie zgioszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego, w tym z tymiu wsparcia
serwisowego hi^dz z tymlu r?kojmi za wady wynikaj^ce z niniejszej umowy mogs). bye skutecznie
przekazane przez Zamawiaj^cego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

/b%dz za posrednictwem formularza na stronie internetowej/b^dz w innej
uzgodnionej przez Strony formie. Fakt otrzymania zgioszenia Wykonawca obowi^zany jest
natychmiast potwierdzic za posrednictwem teiefonu na numer Zamawiaj^cego: bs^dz
faksu na numer Zamawiaj^cego: b^dz poczty eiektronicznej na adres e-maii
Zamawiaj^cego: b^dz na stronie internetowej . O kazdej zmianie danych
teleadresowych Strony zobowi^zuj^ si? informowac na pismie.

9. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu umowy nie mog^ bye
sprzeczne z warunkami gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji, Strony zwi^zane s^ postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca przekaze
Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu podpisania protokotu odbiom
jakosdowego.

10. Wszelkie koszty zwi^zane z wymiany lub naprawy przedmiotu umowy, w szczegolnosci koszty
robocizny, transportu, cz?sci, reinstalacji, instalacji, ponosi Wykonawca.

§6

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienaiezytego wykonania umowy, Wykonawca zapiaci Zamawiajq^cemu kary

umowne:

1) w wysokosci 10% wynagrodzenia okresionego w §3 ust.l umowy, w przjrpadku odst^ienia
od umowy przez Zamawiaj^cego z ktorejkolwiek z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy,
o ktorych mowa w § 6a ust.l pkt 1 lit. a oraz lit. b, b^dz w przypadku rozwiq^zania umowy przez
Zamawiaj^cego z przyczyn lezq^cych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w §8 ust.l umowy

albo z przyczyn wskazanych w § 6a ust. 1 pkt 2 lit. a lub b. Zamawiaj^cy nie naUcza kary umownej
w przypadku, gdy okolicznosci uzasadniaj^ce odst^pienie lub rozwi^zanie umowy wyst^pily
wskutek okolicznosci sily wyzszej;

2) w wysokosci okreslonej w §6a ust.6 umowy w przypadku rozwi^zania umowy z ktdrejkolwiek
z przyczyn, o ktdrych mowa w §6a ust.l pkt 2 umowy;

3) w wysokosci 400,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust.l

umowy; w przypadku, gdy dostawa nie zostanie zrealizowana do 18.01.2018 r. Zamawiaj^cy ma

prawo odst^pic od umowy na zasadach okreslonych w § 3 ust.4 i nn. oraz dodatkowo naUczyc

kar? umown^ w wysokosci okreslonej w pkt 1;

4) w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w wymianie przedmiotu umowy na wokiy
od wad w stosunku do terminu ustalonego na podstawie § 5 ust. 5 umowy;
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5) w wysokosci 50,00 zl za kazd^ rozpocz^tq, godzin? w przypadku braku mozliwosci dokonania
zgloszenia n> ̂ adeklarowanych dniach om^god'^^naclf^, o ktorych mowa w zai^czniku nr 1 do umowy;
*[iv pr^padku ̂ aofemvania im^limsci sglos^en 1115 kara umoima b^dt^ie nalic^na ka^cLi ro^oc^tci
god^ni roboczq, co spstanie mvvgkdnione rv trescipkt 5],

6) w wysokosci 50,00 zl za kazd^ rozpoczgt^. godf^nf"* opoznienia w stosunku do czasu reakcji,
o ktorym mowa w zai^czniku nr 1 do umowy;

**[iv pr^padku ̂ oferotmnia mozliwosci ̂ lost^en 11/5 kara umowna b^ds^e nalicspna t^a kaiplci ro^ocs;0ci
godf^n^ roboczq opdZjtienia, co s^stanie mvs^lidnione w trescipkt 6],

7) w wysokosci 200,00 zl za kazde rozpocz^te 24 godziny (d:(ien robocsy) opoznienia w stosunku do

czasu naprawy, o ktorym mowa zal^czniku nr 1 do umowy,

[w priQpadku spioferowania moZ/iwosci ̂ lossipn 11/5 kara umowna bidtqe nalict^ana s^a kaZ^ rospoc^gtg
dsqen roboc^, co spstanie uivsgkdnione iv trescipkt 7],

8) w wysokosci 50,00 zl za kazdy dzien (robocsQi)*** opoznienia w dostarczeniu Zamawiaj^cemu

dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez producenta, o ktorym mowa w § 2 ust.lO.

***[iv prsypadku ̂ aoferowania moZ/iwosci stglos^n 11/5 kara umowna bids^e nalics^na i^a kaZ^ d^en

Toboczy opoZpienia, co s^ostanie uws^^dnione w trescipkt 8]

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

a) w sytuacjach spowodowanych okokcznosciami lezq,cymi po stronie Zamawiajqcego, a takze

b) w przypadkach zaistnienia okolicznosci sily wyzszej.

3. Wyl^czenie sankcji w postaci kary umownej nastgpuje w przypadku wyst^ienia okolicznosci sily

wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc

jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegokiosci wojna,

katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki uHczne, o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okoHcznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie

urnowy Wykonawca zobo'^^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz

uzyskac pisemne stanowisko Zamawiajq^cego co do kwahfikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?

Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terrninie 14 dni Ucz^c od daty otrzymania

wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^,cic

nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^

ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

5. Zamawiaj^,cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§6a

1. Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku

2017, Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w dostawie sprz?tu w stosunku do terminu,

o ktorym mowa w §2 ust.l umowy przekraczaj^cego dat? 18.01.2018 r., Zamawiaj^cy b?dzie mogl

skorzystac z prawa do:

1) odstapienia od umowy:

a) w sytuacji, gdy w terminie do dnia 18.01.2018 r. Wykonawca nie dostarczy zadnego sprz?tu;

b) w sytuacji, gdy mimo dostarczenia calego sprz?m, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbiom

jakosciowego, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu w terminie do dnia

24.01.2018 r. zadnej faktury VAT.

7
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2) rozwiazania umowy pod wamnkiem, ze nie zachodzi jednoczesnie przesianka odst^ienia od

umowy, o ktorej mowa w ust.l pkt 1 lit.a lub lit.b:

a) w przypadku, gdy w termime do dma 18.01.2018 r. Wykonawca nie wykonai calego przedmiotu

zamowienia;

b) w sytuacji, gdy w stosunku do cz^sci dostarczonego sprz^tu, co do ktorego Zamawiajq^cy dokonai

odbiom jakosciowego, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu w terminie do dnia

24.01.2018 r. danej faktury VAT;

2. Odst^pienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nast^pic poprzez pisemne

oswiadczenie ziozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowiq^ce podstaw? odst^ienia

od umowy. Odst^pienie od umowy winno nast^ic w terminie do 7 dni Ucz^c od dnia powzi^cia

wiadomosci o przyczynie odst^pienia poprzez pisemne oswiadczenie ziozone Wykonawcy.

W przypadku odst^pienia od umowy Wykonawcy nie przysiuguj^ z tego tytulu zadne roszczenia

w stosunku do Zamawiaj^cego.

3. Rozwi^zanie umowy winno nast^pic poprzez pisemne oswiadczenie ziozone Wykonawcy

ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? rozwiazania umowy. Rozwiqzanie umowy

nast^puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu ziozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

4. W przypadku rozwiazania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za sprz^t faktycznie

dostarczony Zamawiaj^cemu do dnia 18.01.2018 r., co do ktorego Zamawiaj^cy dokonai odbioru

jakosciowego, a faktura VAT za ten sprz^t zostaia wystawiona i dostarczona Zamawiaj^cemu

do upiywu terminu, o ktorym mowa w §3 ust.8 umowy (tj. do dnia 24.01.2018 r.).

5. W przypadku odst^pienia od umowy Zamawiajq.cemu przysiuguje uprawnienie do naliczenia

Wykonawcy kary umownej (niezaleznie od innych kar umownych) w wysokosci 10% wynagrodzenia,

o ktorym mowa w §3 ust.Tumowy, z zastrzezeniem-§6 ust.3 umowy.

6. W przypadku rozwiazania umowy Zamawiaj^cemu przysiuguje odpowiednio uprawnienie do

naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10%

wartosci brutto sprz^tu niedostarczonego w terrniriie do dnia 18.01.2018 r. b^dz uprawnienie

do naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10%

wartosci brutto, na jak^ miaia opiewac niewystawiona lub niedostarczona faktura VAT,

z zastrzezeniem §6 ust.3 umowy.

§7

1. Wykonawca wniosi zabezpieczenie naiezytego wykonania umowy w wysokosci zi

(siownie: ziotych), co stanowi 10% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie zostaio wniesione

w formie:

2. W trakcie reahzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub

kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publtcznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciagiosci zabezpieczenia i bez zmniejszania

jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim w)rprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia

zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

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

Zamawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozhwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu

zabezpieczenia naiezytego wykonania umowy, jezeh zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^iio

6
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w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu -

w okresie waznosci dokumentu).

4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 Prawa zamowien
publicznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie do 30 dni
Hcz^c od dnia podpisania protokolu odbiom jakosdowego stwierdt^ajqcego nalei(gte wjkonanie umowy do
wysokosci 70 % wniesionego zabezpieczenia. Pozostale do 30 % wniesionego zabezpieczenia
nalezjrtego wykonania umowy, pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytuiu r^kojmi za wady,
zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po upl3rwie okresu r^kojmi za wady.

§8

1. Osoby po stronie Wykonawcy nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost^p do sprz^m

Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zan

z tytuiu gwarancji i r^kojmi za wady, zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

oraz danych dotyczq^cych Zamawiaj^cego, 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 zrodia. Wykonawca odpowiada za

dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonuj^c obowi^zki

wynikaj^ce z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na

Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego do

rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad okre£onych w §6a ust.3 - ust.4 umowy oraz do nahczenia

Wykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w §6 ust. 1 pkt 1 umowy, a takze do powiadomienia

stosownych organow.

2. Osoby wskazane w ust.l niniejszego paragrafu zobowi^zane sq_ ziozyc na r?ce Pelnomocrdka ds. Ochrony

Informacji Niejawnych Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia —

,  tel we wczesniej uzgodnionym z nim terminie, oswiadczenie

o tresci stanowi^cej zal^cznik nr 2 do umowy.

3. Osoby po stronie Zamawiajq,cego zobowiqzane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w ustawie,

uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodia.

§9

1. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek i za zgod^

Zamawiaj^cego, innego modelu sprz?tu tego samego producenta niz model wskazany przez Wykonawc?

w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 15/pn/2017, pod warunkiem l^cznego spelnienia ponizszych

przeslanek:

a) inny model sprz?tu tego samego producenta b?dzie spelnial wymogi opisane w zamowieniu

nr 15/pn/2017 dla danego pakietu, tj. nie b?dzie gorszy od modelu wskazanego w ofercie

Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 15/pn/2017 na dany pakiet;

b) inny model sprz?tu nie spowoduje podwyzszenia wynagrodzenia (wynagrodzenie moze jednak

zostac obnizone);

c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela

producenta) sprz?m potwierdzaj^ce, iz model sprz?tu wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej

w zamowieniu nr 15/pn/2017 nie jest mozhwy do dostarczenia przez Wykonawc?.

HH'
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2. Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do umowy

poprzedzonego pisemnq^ zgod^ Zamawiajq^cego. Zmiana ta nie ma wpl3wu na bieg terminu wykonania
umowy. Jezeli zmiana modelu spxz^m b?dzie oznaczaia obnizenie wynagrodzenia, niniejsze zostanie
obj^te txesci^ aneksu do umowy.

§10

1. Umowa nimejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w txybie przetargu

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

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozon^ w zamowieniu nr 15/pn/2017

na dany pakiet lub pakiety.

■ 4. Ewentualne spory powstaie na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni^ciu s^du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(Katowice).

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

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

NACZPLNIK
Wydzia^Adrfiinisrracyjno-Gospodarczego

Slapiego Odcizialu Woiewddzkiego
Narq^ wego Puiiduszu ZdrowiH w Katowicach

Marian Zmika

kierownik

Dzialu Planowania i Analiz Ekonomicmych
i^Hskiego Oddzialu Wojewbdzkiego

Narodowego Funduszu.^Qwia w Katowi^
mm

iagdalena StefaniMagi

KIEROWNIKDzia^ Inwestycji i Zamowien Publicznycl
Slaskicgo Oddziahj Wojewodzkiego('^arodowego^^^^^owia w Katowicaci

Tomr""'

AWNY

Kama

JWwny K#i^owy
§l(^ig8oSddzia!!j^jew6dzkiego

Naroddw^^errwdUBZU ̂ owia w Katowicach



Nr zamowienia: 15/pn/2017 zatqcznik nr 2 do wzoru umowy - wzor oswiadczenia

(imi? i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsamosci)

OSWIADCZENIE

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

Zobowi^zuj^ si^:

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

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

3) nie wykorzystywac ani nie udost^pnlac nieuprawnlonym dokumentacjl z danymi do innych
celow niz stuzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtocznego zniszczenia, w sposob uniemozliwiaj^cy zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych Iub bt^dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia Iub zaistnienia okolicznosci wskazuj^cych na
naruszenie ochrony danych, bezzwtocznie powiadomic Administratora Bezpieczehstwa
Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego,
wtasciwego ze wzgl^du na zaistniaty incydent kierownika komorki organizacyjnej w
Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urz^dowania rowniez ochron§ obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegolnej dbatosci o zachowanie poufnosci,
integralnosci i dost^pnosci danych zwi^zanych z dokumentami znajduj^cymi si^
w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, takze dotycz^cych danych pracownikow,
dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprz^towo - programowej
systemow informatycznych;

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

Wykonano w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach

Potwierdzam odbidr 1 egzemplarza

Miejscowosc, data czytelny podpis

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA



Nrzamowienia: 15/pn/2017 wzorinformacji, o ktorejmowa wart. 91 ust.3apzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

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

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

z przepisami o podatku od towarow i usiug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

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

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru, ktorego dostawa b^dzie prowadzic do powstania

u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towarow i ustug;

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

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust3a pzp, Jezeii zhzono oferty, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajqcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc ofertg,
informuje zamawiajpcego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajgcego
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.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje si^, iz obowi^zek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ciqzy na Zamawiajgcym w przypadku, np.:
- wewnptrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych wzaipczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i ustug objqte
mechanizmem odwroconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urz^dzenia wystqpujgce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu ustug iub importu towarow, z ktorymi wiqze sig anaiogiczny obowigzek doiiczenia przez
Zamawiajgcegoprzyporownywaniu cen ofertowychpodatku VAT.

imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis


