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PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa przet^cznikow modularnych

oraz przel^cznikow z funkcjq t^czenia w stos

Zamowienie podzielono na dwa pakiety (zakresy):

Pakiet I - dostawa przel^cznikow modularnych

Pakiet II - dostawa przei^cznikow z funkcj^ I^czenia w stos.

zaiqcznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz dferty pakiet I

2. formularz oferty pakiet II

3. formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet I
4. formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet n

5. formularz wykaz dostaw pakiet I oraz n

6. wzor umowy pakiet I

7. wzor umowy pakiet II

8. zal^cznik nr 3 do umOwy - wzor Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ wraz z wzorem
Oswiadczenia o zobowi^aniu do zachowania poufnosci (dotyczy pakietu I oraz pakietu 11)

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

10. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
11. Instrukcja dotycz^ca JEDZ

12. zal^cznik - JEDZ w formacie XML - pakiet I (oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spelnianiu warunkow udzialu w pakiecie I)

13. zal^cznik - JEDZ w formacie XWCL - pakiet II (oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spelnianiu warunkow udziahi w pakiecie 11)
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Nr zam6wienia: 16/pn/2018

I. Nazwa Tfirma') oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewddzki w Katowicach, ul. Kpssutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail; zamowieiiiapubliczne@.nfe-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

n. Trvb udzielenia zamdwienia

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

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579 ze zm.)

z podzialem na dwa zakresy (pakiety).

Warto^d szacunkowa zamdwienia przekracza kwot? 144.000 euro.

Rodzaj zamdwienia: dostawa.

Zamdwienie niniejsze nie jest zamdwieniem zastrzeionym.

Numer pdstfpowania

Postfpowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 16/pn/2018. Wykonawcy

we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie sif na ww. muner.

Terminologia

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

naleiy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicmych. Ilekrod w „SIWZ" mowa

jest o "Zamawiaj^cym", naleiy przez to rozumied Sl^ki Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia

(SOW NFZ lub §l^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleiy przez to rozumied dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz^dzeniu Ministra

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

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo^e z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie

zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

Wsz$dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o ,jednolitym dokumencie", „Jednolitym Europejskim Dokumencie

Zamdwienia" albo „JEDZ", nale^y przez to rozumied dokument sporz^dzony zgodnie ze wzorem standardowego

formularza okre^lonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r.

(Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

in. Qpis Przedmiotu zamdwienia Izamdwienie podzielono na dwa zakresv - pakietv')

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa przel^cznikdw. Zamdwienie podzielono na dwa pakiety (zakresy):

Pakiet I - dostawa przel^cznikdw modulamych

Pakiet H - dostawa przel^cznikdw z funkcj^ l^czenia w stos.

Realizacja dostawy w kai;dym z pakietdw nast^pi zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ, w tym zgodnie

z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy dla danego pakietu.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV): 32420000-3 - urz^dzenia sieciowe.

Prawo opcil (tvlko w zakresie pakietu D

Obok zamdwienia gwarantowanego w pakiecie I, obejmuj^cego dosta-w? przel^cznikdw modulamych, Zamawiaj^cy
zastrzega sobie prawo zrealizowania zamdwienia obj^tego prawem opcji.

Realizacja prawa opcji b?dzie polegala na dostarczeniu wskazanych przez Zamawiaj^cego elementdw.
Opis elementdw obj^tych prawem opcji znajduje si? w fonnularzu opis przedmiotu zamdwienia pakiet I.

W ci^gu 7 dni licz^c od dnia zaw^cia umowy Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy Jednorazowo pisemn^
informacj? o skorzystaniu b^di nieskorzystaniu z prawa opcji. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji
Zamawiaj^cy wskai;e, w jakim zakresie, tj. z jakich elementdw i w jakiej liczbie chce skorzystad.
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Realizacja prawa opcji uzaleimiona b?dzie od decyzji Zamawiajacego (w szczegdlno^ci od posiadania przez

Zamawiajacego Srodkdw finansowych w odpowiedniej wysokoici).

Wykonawcy nie przyshiguja iadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego w przypadku nieskorzystania przez

Zamawiajacego z prawa opcji b^di w przypadku skorzystania z prawa opcji w niepehiym zakresie.

Szczegdiowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera formularz opis przedmiotu zamdwienia odpowiednio pakiet I

oraz pakiet II, stanowi^ce integraln^ cz?S6 SIWZ.

Realizacja zamdwienia b^dzie przebiegala na warunkach. okre^lonych we wzorze umowy dia danego pakietu
stanowi^cym integraln^ cz^Sd SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^Ia wanmki ewentualnej zmiany treSci umowy.

»Wykonawca winien podad w treSci formularza opis przedmiotu zamdwienia odpowiednio pakiet I oraz II nazw^

producenta oraz nazwf modelu oferowanych elementdw.

Formularz opis przedmiotu zamdwienia odpowiednio pakiet I oraz II, w tym wskazane przez Wykonawc? nazwy

producenta oraz nazwy modelu, skladaj^ sif na treSd oferty.

Uwaga!

Zamawiaj^cy dopuszcza moiliwoid dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisenmy wniosek i za zgod^

Zamawiaj^cego, innego modelu moduldw zarz^dzajgcych tego samego producenta niz model wskazany przez

Wykonawc? w ofercie zloionej w zamdwieniu nr 16/pn/2018, pod warunkiem l^cznego spelnienia przeslanek

opisanych we wzorze umowy.

2.

»Wykonawca winien zloiyd nastopuj^ce oSwiadczenia, ktdrych tre^d znajduje si? w formularzu opis przedmiotu

zamdwienia na dany pakiet:

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

oraz wyprodukowany nie wcze^niej vai w II polowie 2017 r. W definicji sprz?tu fabiycznie nowego nie mie^ci

sie sprz?t ponownie wprowadzony na rynek przez producenta sprz?tu po przeprowadzonym procesie jego

odnowienia (ang. „refurbished"). Zamawiajqcy nie dopuszcza dostarczenia przelqcznikow ponownie

wprowadzonych na rynek przez producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. „ refurbished").

b) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t b?dzie wyprodukowany

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

uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodno^ci CE.

c) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz?t pochodzi z legalnego

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

wzorze lunowy) zawartych w cenie i Swiadczonych przez sied serwisow^ producenta sprz?tu.

d) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz w rarnach gwarancji zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p do

wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania wbudowanego udost?pnionych przez producenta,

w tym prawo do ich pobrania bezpo^rednio ze strony producenta b^dz w inny sposdb udost?pniony przez

Wykonawc?, zainstalowania i u^ytkowania, bez naruszania praw innych osdb lub podmiotdw.

»Ponadto, Wykonawca winien o§wiadczyd, il uzyskal wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia powyiszych

o^wiadczeh.

OSwiadczenia wymienione powyzej stanowi^ treSd oferty, a tym samym nie stanowi^ oiwiadczen lub

dokumentdw w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Ministra Rpzwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze i^dad zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

j
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3. Warunki otetno^ci okre^la wz6r umowv.

4. Gwarancia i rekoimia za wadv (dotyc2y obydwu pakietdw, chyba, in zastrzeiiono inaczej):

»Wykonawca winien zaoferowad nie krdtszy mi 36-miesi?czny i nie dhi^szy nil 96-miesi?czny okres gwarancji

i r^kojmi za wady przedmiotu zamdwienia na wanmkach okreSlonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia

oraz we wzorze umowy na dany pakiet.

» Bieg okresu gwarancji i rfkojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania protokolu odbioru jakosciowego

(w pakiecie I odpowiednio - przedmiotu obj?tego zamdwieniem gwarantowanym i przedmiotu objftego prawem

opcji; realizacja prawa opcji nast^pi w zalelno^ci od decyzji Zamawiaj^cego).

»Udzielona gwarancja winna byd gwarancji producenta sprzftu.

»Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu zamdwienia nie mog^ byd sprzeczne

z warunkami gwarancji wynikaj^cymi z mnowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane

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

okreilonych w umowie.

»Zaoferowany przez Wykonawc? w danym pakiecie okres gwarancji i rfkojmi za wady bfdzie podlegal ocenie
w kryterium oceny ofert (patrz: pkt XIII SIWZ oraz formularz oferty).

5. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy dopuszcza molliwo^d skladania ofert cz^Sciowych, co oznacza, le Wykonawca mole ziolyd ofert?
wedle swojego wyboru: na pakiet I, na pakiet II albo na obydwa pakiety.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza molliwoSci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje molliwoSci Pdzielenia zamdwiefi, o ktdrych mowa w art. 67 ust. I pkt 7 pzp.
4) J?zyk post?powania.

WyjaSnia si?, il zgodnie z zasad^ wyralonq w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^e si? z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t.Dz.U.2011.43.224), ktdra formuhije zasad? ulywania j?zyka

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

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

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

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

6. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca mole powierzvd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.1 pzp l^da wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i nodania przez Wvkonawce firm

podwvkonawcdw (patrz: formularz oferty).

3) Zamawiaj^cy nie wymaga, aby Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz?^ci zamdwienia

podwykonawcy/om, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziahi

w post?powaniu zlolyl jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podwykonawcdw, chyba, le podwykonawcy

s^ jednoczeSnie podmiotami, na ktdrych zasoby powohije si? Wykonawca w celu wykazania spelniania

warunkdw udziahi w post?powaniu (art. 22a ust.1 pzp).

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jeleli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego

zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.1 pzp, w celu wykazania spelniania

warunkdw udziahi w post?powaniu (warunku dot. zdolnoSci zawodowej - posiadanie wymaganego

doSwiadczenia b^dl warunku dotycz^cego sytuacji finansowej), Wykonawca jest obowi^zany wykazad

Zamawiaj^cemu, le proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehiia je w stopniu nie

mniejszym nil podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania

o udzielenie zamdwienia.

3
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»Przez umowf o podwykonawstwo nale^ rozumied umow? w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej
przedmiotem uslugi lub dostawy stanowi^ce cz?^6 zamdwienia publicznego, zawart^ mifdzy wybranym przez

Zamawiaj^cego Wykonawc^ a innym podmiotem (podwykonawc^).

Co do zasady podwykonawc^ nie jest producent, czy tez dystrybutor dostarczanego sprz?tu.

IV. Termin i mieisce wykonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia:

Pakiet I

a) wykonanie Zamdwienia gwarantowanego - w terminie do 31.12.2018 r., z zastrzezeniem postanowien §7

wzoru umowy;

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Zamawiaj^cy przeka^e Wykonawcy

jedhorazow^ informacj? o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 7 dni licz^c od dnia

zawarcia umowy. Wykonawca zobowi^zany b?dzie dostarczyd przedmiot objfty prawem opcji w terminie do

21.01.2019 r. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pi^mie. W przypadku skorzystania z prawa

opcji, Zamawiaj^cy wskaie, ktdre z elementdw opcji oraz wjakiej liczbie, konkretnie zamawia.

c) Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprz^t (licencje na oprogramowanie komputerowe) zostaj^

udzielone na czas nieokre^lony.

Wykonawca zobowi^zany jest przekazad wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takie ewentualne noSniki
CD lub DVD zwi^ane z przedmiotem zamdwienia w terminie wskazanym powyzej pod lita lub odpowiednio pod
lit.b zd.2.

Pakiet II

a) , wykonanie zamdwienia - w terminie do 31.12.2018 r., z zastrzezeniem postanowien §7 wzoru umowy;

b) Licencje na oprpgramowanie wbudowane w sprzpt (licencje na oprogramowanie komputerowe) zpstaj^

udzielone na czas nieokreslony.

Wykonawca zobowi^zany jest przekazad wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takZe ewentualne noSniki

CD lub DVD zwi^ane z przedmiotem zamdwienia w terminie wskazanym powyzej pod lit.a.

2. MieJsee wykonania zamdwienia:

P^iet loraz pakiet II: miejsce dostawy: ul. Kossutha 13 w Katowicach.

V. Warunki udziaiu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog4 ubiegad sip Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie.podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj^ warunki udziaiu w postppowaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W niriiejsi^Tn postppowaniu stawia sip warunek udziaiu w postppowaniu dotycz^cy sytuacji finansowej (posiadanie
^rodkdw finansowych lub zdolnp^ci kredytowej) oraz warunek udziaiu dotycz^cy zdolno^ci zawodowej (posiadanie
do^wiadczenia).

Ad.l) Art. 22 nst.l pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu - dotvczv obvdwu pakietdw

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ na dany pakiet o^wiadczenie

(JEDZ na dany pakiet) o niepodleganiu wykluczeniu (patrz: pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na weZwanie
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Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ oraz oSwiadczenia, o ktorych mowa w pkt VI

pkt 3 Iit.b i Iit.c SIWZ;

zas w tenninie 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 zakresie

dotycz^cym danego pakietu).

W prZypadku niniejszego zam6wienia, oswiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a ust.l pkt I pzp, Wykonawca sklada

w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet, ktdry zal^cza do oferty na dany pakiet.

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

dowody na to, Ze podj^te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnoSci, w szczeg61no^ci

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

pienifzne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stand faktycznego oraz
wsp6^rac? z organami Scigania oraz podj?cie konkretnych 5rodk6w technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

kt6re s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

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

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

zam6wienia oraz nie uplyn^l okre^lony 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 szczegdlne okoliczno^ci czynu

Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.

»W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy

zapewnia temu Wykonawcy mozliwo^d udowodnienia, ze jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie

zamdwienia nie zakI6ci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp) oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,

wanmku udziahi w post?powaniu, sklada takie jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiot6w (por. art.

25a ust.3 pkt I pzp).

»Zamawiaj^cy ̂ :^da od Wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach innych podmiot6w na zasadach okre^lonych

w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot6w dokumentdw w^mienionych w pkt VI pkt 3 lit.a

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

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

Ad.2) Art. 22 ust.l okt 2 dzd - spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okreSlonego przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ. ti.;

a) Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udzialu w posteDowaniu dotvczacv svtuacii finansowei

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

w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet, ktdry sklada w sposdb opisany w Instrukcji dotycz^cej
JEDZ.

Warunek dotyczy pakietu I

Wykonawca winien wyka;zad posiadanie Srodkdw finansowych w wysokoSci co najmniej 300.000,00 zlotych lub
zdplnoSci kredytowej na poziomie nie mniejszym tl\± 300.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz

1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

(M
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W celu wykazania spelnienia wamnku udziahi w post^powaniu dotycz^cego sytuacji fmansowej, Wykonawca,
1  ̂

sklada o^wiadczenie (JEDZ) o spehiianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwame

Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.d SIWZ.

Warunek dotyczy pakietu II

Wykonawca winien wykazad posiadanie §rodk6w finansowych w wysokp^ci cd najmniej 60.000,00 zlotych lub

zdolnoSci kredytowej na poziomie nie mniejszym ni± 60.000,00 zlotych, w okresie nie wcze^niejszym ni^;

1 miesiqc przed uplywem terminti skladania ofert.

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w postppowaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca

sklada oSwiadczenie (JEDZ) o spehiianiu ww. warunku (patrz pkt Vl pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie

Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.d SIWZ.

b) Art. 22 ustlb pkt 3 pzp - warunek udzialu.w posteDowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowei

Warunek dotyczy pakietu I

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w postppowaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania

doSwiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oSwiadczenie (JEDZ) o spehiianiu ww. warunku (patrz

pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ), a na wezwame Zamawiaj^cego dokumenty, o kt6rych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e i lit.f

SIWZ.

W przypadku niniejszego zamOwienia, o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt I pzp, Wykonawca sklada
w formie Jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet, ktdry sklada w spos6b opisany w Instrukcji dotycz^cej

JEDZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolnoSci zawodowej (posiadania wymaganego do§wiadczenia)

polegaj^cy na nalezytym wykon^iu, a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych rOwniez wykonywaniu,

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem termmu skladania ofert, a je5:eli okres prowadzenia dzialalno^ci jest kr6tszy

- w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy sprzftu sieciowego wykonianej lub wykonywanej.

Pod pojociem wvkonana dostawa svrzetu siecioweso nale^y rozumied zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu

sprzftu sieciowego o warto^ci nie mniejszej niz 150.000,00 zlotych brutto, ktdrego realizacja zostala zakOnczona

(umowa zostala zrealizowana).

Pod pojociem wvkomwana dostawa sprzetu siecioweso naleiy rozumied zamdwienie b^d^ce w trakcie realizacji

(umowa jest nadal realizowana) polegaj^ce na dost^czaniu sprz?tu sieciowego, ktdrego pewna cz§§d o warto^ci nie

mniejszej ni^: 150.000,00 zlotych brutto, zostala juz zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie iwiadczen

okresowych lub ciaelvch. Jeieli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej ^wiadczenie

okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany b?dzie wykazad - udowodnid - okresowy lub ci^gly

charakter ̂ wiadczenia).

Warunek dotyczy pakietu II

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadaiiia
doiwiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oSwiadczenie (JEDZ) o spehiianiu ww. warunku (patrz

pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 Iit.e i Iit.f
SIWZ.

£ (yu
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W przypadku niniejszego zamdwienia, o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada

w fbrmie jednolitego dokiimentu (JEDZ) na dany pakiet, ktdry sklada w sposdb opisany w Instrukcji dotycz^cej
JEDZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego doSwiadczenia)

polegaj^cy na nalezytym wykpnaniu, a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych rdwniei wykonywaniu,

w okresie ostatiiich 3 lat przed uplywem terminu sklad^ia ofert, ajeteli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy

- w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy sprz^tu sieciowego wykonanej lub wykonywanej.

Pod poJ?ciem wvkonana dostawa svrzetu siecioweso nalezy rozumied zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu

sprz?tu, sieciowego o wartosci nie mniejszej niz 30.000,00 zlotych brutto, ktdrego realizacja zostala zakonczona

(umowa zostala zrealizowana).

Pod poJ?ciem wvkonvwana dostawa sorzetu siecioweso naleiy rozumiec zamdwienie bfd^ce w trakcie realizacji

(umowa jest nadal realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu sprz?tu sieciowego, ktdrego pewna cz?^d o wartoSci nie

mniejszej ni^: 30.000,00 zlotych brutto, zostala juZ zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie ̂ wiadczed

okresowych lub ciaelvch. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej ^wiadczenie

okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^any b?dzie wykazad - udowodnid - okresowy lub ci^gly

charakter ̂ wiadczenia).

Postanowienia dotycz^ce obydwu pakietdw

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku ^wiadczeh okresowych lub ci^glych rdwniei: 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 dostawy zostaly wykonane lub wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyiej,

S4 referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane,

a w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jeieli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy;

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

potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny byd wydane nie wczeSniej nii 3 miesi^ce przed uplywem

terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kaiidej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, ze dostawa
zostala wykonana nale^cie lub jest wykonywana nalezycie.

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

♦Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania
(zakonczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca
wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakohczenia) zrealizowanej ju^ cz?^ci dostawy z zaznaczeniem, ii jest to
dostawa (umowa) nadal realizowana.
♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartoSd, Wykonawca:
- w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calo^d wykonanej dostawy, za^
- w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje zafdwnp kwot? brutto
w zlotych za zrealizowana ju^ w ramach calo^ci cz?^d dostawy oraz kwot? brutto w zlotych stanowiqc^ warto^d
calej dostawy.
♦ Jeieli zakres przedmiotowy wykazyw^anych przez Wykonawc? zamdwied bylby szerszy (np. obejmowalby
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r6wnie2 dostaw? innych elementdw, innego asortymentu lub inny rodzaj zamdwienia, np. ushigi), Wykonawca

winien wyodr^bnid i podad dane dotycz^ce samej dostawy sprz^tu sieciowego. W przypadku podawania wartoSci

Wykonawca winien wpisad zardwno kwot§ brutto stanowi^c^ warto^d calego zamdwienia, jak i wartoSd brutto

samej dostawy sprz?tu sieciowego.

♦ Pod poj^ciem „dostawa sprz^tu sieciowego" rozumie si? dostaw? aktywnych urzqdzen sieciowych.
♦ Wykonawca w formularzu wykaz dostaw poidaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazujqc jego nazw? i adres.

♦ Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje informacj?, czy dostawa (umowa) zostala wykonana, czy tei: jest
nadal wykonywana.

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

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

b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - wystarczy spelnienie
go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma
posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznaczz, vt warunek mo:2:e spelnid jeden
z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie iVszyscy Wykonawcy;

c) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 litb SIWZ, winien spelnid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doSwiadczenie (br^ moiliwo^ci
smnowania zdolno^ci zawodowej - doSwiadczenia).

3. W zwi^zku z art. 22a ust.1 pzp, zgodnie z ktdrym; Wykonawca moze w celupotwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjiflnansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkdw prawnych,

na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, ii „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.1 pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnoSci zawodowej (do^wiadczeniu) b^dz sytuacji finansowej (posiadanie
Srodkdw finansowych lub zdolnoSci kredytowej) innego podmiotu/dw, udowodni Zamawiaj^cemu,
ie realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlnoSci
przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na
potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ie udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zdolno^d zawodowa
(doSwiadczenie) ich sytuacja finansowa (posiadanie Srodkdw finansowych lub zdolnoSci kredytowej),
pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania danego warunku udzialu w post?powaniu oraz

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

Uwaga!

»Wykonawca, ktdry powohije si? ha zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, sklada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotdw (por. art.
25a ust.3 pkt 1 pzp).

»W przypadku polegania na zdolnoSci zawodowej (do^wiadczeniu) b^di sytuacji finansowej (posiadanie Srodkdw
finansowych lUb zdolnoSci kredytowej) innego podmiotu/dw, Wykonawca wskazuje ten fakt w dokumencie JEDZ,
a takiie w formularzu oferty.
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W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolno^ci zawodowej (doiwiadczeniu) b^d± sytaacji finansowej

(posiadanie ̂ rodkdw finansowych lub zdolnoSci kredytowej) innych podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a

pzp, b?dzie dysponowal niezb^dnymi zasobami w stopniu umoiliwiaj^cym nalezyte wykonanie zamowienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek i^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost§p do
ich zasobdw, Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegdlnb^ci:

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

b) zakresu dostfpnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobdw iimego podmiotu przez Wykonawcf przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi iimego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a)-d), winnv znalezd sie w zobowi^zaniu podmiotu do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvzei. Wvkonawca zalacza do ofertv.

Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, je^eli zdolno^ci zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktdrym mowa w art.

22a ust.l pzp, nie potwierdzaj^ speMenia przez Wykonawcy warunkdw udzialu w post?powaniu lub zachodz^

wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy 4^da, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez

Zamawiaj^cego:

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

b) zobowi^zal si? do ospbistego wykonania odpowiedniej cz?^ci zamdwienia, jezeli wykaze zdolno^ci

zawodowe lub sytuacj? finansow^, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.

»Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacj i finansowej innych podmiotdw/tu, odpowiada

solidamie z podmiotem, ktdry zobowiqzal si? do udost?pnienia zasobdw, za szkod? poniesion^ przez

Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudost?pnienie zasobdw nie

ponosi winy.

VA. Podstawy wykluczenia. o ktdrych mowa w art. 24 ust.5 dzd

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

VI. Wykaz oSwiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacych spelnianie warunkdw udzialu w uostepowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzieh skladania ofeity o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt I pzp,

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

dotycz^cym sytuacji finansowej (posiadanie Srodkdw finansowych lub zdolno^ci kredytowej) oraz zdolno^ci

zawodowej (posiadanie doSwiadczenia).

W przypadku niniejszego zamdwienia, o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada

w formic jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu na dany pakiet stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spehiia warunki,udzialu w post?powaniu (por. art. 25a ust. 1 pkt 1, art. 25a ust.2 pzp).

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

nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohrje si? na ich

0^

Ca-o



Nr zam6wienia: 16/pn/2018

zasoby, warunk6w udziahi w postfpowaniu, sklada takie jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotdw

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

WzorJednolitegd dokumentu — JEDZ na dany pakiet stanowi zal^cznik do SIWZ.

Patrz: Instrukcja dotyczqca JEDZ stanowiqca zaiqcznik do SIWZ.

W celu wypelnienia dokumentu JEDZ na dany pakiet nale:zy pobrad plik (format XML) ze strony intemetowej

Sl^skiego OW NFZ z ogloszeniem o zamdwieniu oraz SIWZ. Nast^pnie nale^ zapisad go na komputerze oraz

wej^d na strong intemetow^: httDs://ec.euroDa.eu/growth/tools-databases/esDd/filter?lang=t)l. zaimpoitowad pobrany

plik oraz wypelnic. Po wypelnieniu JEDZ na dany pakiet naleiy wydrukowad, podpisad i zlo:tyd wraz z ofert^ na

dany pakiet, w formie pisemnej.

2) zobowiqzanie innego podmiotu/dw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby

realizacji zamdwienia (jeieli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (doSwiadczeniu) b^dz sytuacji

finansowej (posiadanie ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^ci kredytowej) innego podmiotu/dw - patrz pkt V pkt

3 SIWZ).

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

w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynale^noSci albo

braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.

W przypadku przynaleimo^ci do tej samej gmpy kapitalowej, Wykonawca moie zlo^d wraz z o^wiadczeniem
dokumenty h^di informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia

konkurencji w postfpowaniu o udzielenie zamdwienia.

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

dokumentdw (...).

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa (odpowiednio do pakietu) stanowi zaiqcznik do SIWZ.

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

do zloienia w wvznaczonvm. nie krdtszvm niz .10 dni. terminie aktualnvch na dzied zIo;^enia nastepuiaevch

o^wiadczefi i dokumentdw:

- w celu potwierdzenia braku podstaw do .wvkluczenia:

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

pzp wystawionej nie wczeSniej niz 6 miesi^cy przed uplywem terminu skiadania ofert; informacja z KRK

w zakresie okre^lonym w art. 24 ust.1 pkt 21 pzp dotyczy podmiotu zbiorowego;

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

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, opiat lub skladek na ubezpieczenia

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

potwierdzaj^cych dokonanie platnosci tych naleinoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub

zawarcie wi^^cego porozumienia w sprawie splat tych nalemoSci (dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 15 pzp);

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

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

» Jeteli Wykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji innego podmiotu/dw na zasadach okreSlonych w art. 22a

pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotdw dokumenty/oSwiadczenia wymienione pod lit. a)-c).

1
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- w celu potwierdzenia spehiiania warunkdw udzialu w postepowaniu:

d) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszczfdnoSciowo-kredytowej potwierdzaj^ca \vysoko§6

posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolnoSd kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wcze§niejszym niz;

1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ;

» Jei:eli Wykonawca polega na sytuacji finansowej (posiadanie ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^ci kredytowej)

Innego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.

»Je±eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mote zlozyd dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej

wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zlozyd inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza

spetnianie opisanego przez Zamawiajqcego warunku udzialu w postepowaniu (art.26 ust. 2c pzp).

e) formularz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed

uplywem terminu skladania ofert - a jeieli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie,

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

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

f) dowoddw okre^laj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nale^cie, przy

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

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

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

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

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

byd wydane nie wcze^niej nii. 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert.

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

w przypadku w^tpliwodci zobowi^zany bpdzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter ̂ wiadczenia.

»Je:zeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu/dw, przedstawia wykaz

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

4. Jej:eli Wykonawca ma siedzibp lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentdw, o ktdrych mowa w §5 pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, sklada informacjp

z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r6wnowa:zny dokument wydany przez

wladciwy organ s^dowy lub administracyjny kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibp lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 121 pzp.

Dokumenty, o ktdrych mowa wyzej, powinny byd wystawione nie wczedniej m± 6 miesipcy przed uplywem terminu

skladania ofert.

Jeieli w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzibp lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sip dokumentdw, o ktdrych mowa wyzej, zastppuje sip je dokumentem

zawieraj^cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego

reprezehtacji, lub odwiadczenie osoby, ktdrej dokument mial dotyczyd, zloione przed notariuszem lub przed

organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego wladciwym ze

wzglpdu na siedzibp lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2

cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stosuje sip.

W przypadku w^tpliwo^ci co do tredci dokumentu zlo^onego przez Wykonawcp, Zamawiaj^cy mo^:e zwrdcid sip do

wlaSciwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibp lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o udzielenie niezbpdnych informacji dotycz^cych tego

dokumentu.
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Wykonawca maj^cy siedzib? na terytorium Rzec2ypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj^cej miejsce
zamieszkania poza terytoriiun Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt .1 pzp,
sklada dokument, o ktdrym mowa w §7 ust.l pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w zakresie okre^lonym
w art. 24 ust.l pkt 14 i 21 pzp. Je;zeli w kraju, w Ictdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument mial
dotyczyd, nie wydaje si? takich dokumentdw, zast?puje si? go dokumentem zawieraj^cym oswiadczenie tej osoby
zlo:^onym przed notariuszem lub przed organem s^dowym, administracyjnym albo organem saniorz^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?.

W przypadku w^tpliwo^ci co do tre^ci dokumentu zloz;onego przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy mo^e zwrdcic si? do
wlasciwych organdw kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o udzielenie
niezb?dnych informacji dotycz^cych tego dokumentu.

5. W przvpadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie nrzez Wvkonawcdw:

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, tj. Jednolity dokument (JEDZ) sklada ka^dy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Dokumenty te winny potwierdzid
spelnianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy

z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluezenia;

2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ winien zlo^yc ka2;dy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

3) dokument/y, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ winien zlo^d kaMy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

4) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ winien zlo^d kazdy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

5) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ winien zlozyd kazdy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

6) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.d SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt

V pkt I ppkt 2 lit.a SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia (jako suma

posiadanych Srodkdw finansowych lub zdolnoSci todytowej), cO oznacza, iz warunek moze spelnid jeden

z Wykonawedw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

7) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e i lit.f SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku opisanego

w pkt V pkt I ppkt 2 lit.b SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden

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

Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doSwiadczenie (brak mo^liwoSci sumowania zdolnoSci

zawodowej - dpSwiadczenia).

6. Forma oSwiadczeh i dokumentdw.

Dokument JEDZ skladany jest w fonnie i na zasadach opisach w Instrukcji dotycz^cej JEDZ.

Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z form^ O^wiadezen i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju

z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

»05wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce Wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych

zdolno^ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce

podwykonawcdw, skladane s^ w oryginale.

»Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne niz o^wiadczenia, o ktdrych liiowa w §14 ust.I cyt.

rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii po^wiadezonej za zgodno^d z oryginalem.

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

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdhue ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, Irtdre ka^;dego z nich dotyczy.

CN
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Po^wiadczenie za zgodno^d z oryginaiem nastfpuje w formie pisemnej.

»Zamawiaj^cy moze zgdad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw, o ktorych

mowa w rozporz^dzeniu, innych niz o^wiadczenia, wyi^cznie wtedy, gdy zlo2;ona kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi w^tpIiwoSci co do jej prawdziwo^ci.

»Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym skladane wraz z thunaczeniem na jfzyk polski.

»Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia winni zal^czyd do oferty pehiomocnictwo.

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

0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit.B SIWZ dla

pebiomocnictw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno^ci oSwiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5

1 §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi
ogdlnodostfpnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodziebiie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawc? oSwiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wvkonawce o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.

rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlno^ci oSwiadczeh lub

dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu

potwierdzenia okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych o^wiadczen lub

dokumentdw, o ile s^ one aktualne (§10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie

z tei mozliwo^ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch o^wiadczeh lub dokumentdw.

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

Jewell Wykonawca nie zloiyl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oSwiadczen lub dokumentdw

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

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

wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zioz:enia, uzupehiienia lub poprawienia

lub do udzielania wyja^nien w terminie przez siebie wskazanym, chyba te mimo ich zlozenia, uzupehiienia lub

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

post?powania.

Jeieli Wykonawca nie zloiyl wymaganych pehiomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiajgcy

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

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewainienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyja^nien dotycz^cych o^wiadczefi

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

8. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiqzany do zlozenia oSwiadczeh lub dokumentdw potwierdzajscych okolicznoSci,

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

tego Wykonawcy lub moi:e je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdlno^ci

rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno§ci podmiotdw

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

Zapisy pkt VI ppkt 6-8 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentdw i oswiadczen wymaganych

w niniejszym post^powaniu.

9. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp w niniejszym post?powaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta
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zostaia oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek udzialu

w post^powaniu.

»Jei:eli Wykonawca, o ktdiym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moie

zbadad, C7y nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunek udzialu w post?powaniu wykonawca, ktdry zlo^l
ofert? najwyzej ocenionu spo^rdd pozostalych ofert.

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

o§wiadczein lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiajucym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

osobiScie, za po^rednictwem poslaAca, faksu lub przy uzyciu ^rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu using drog^ elektronicznu (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj. za po^rednictwem poczty elektrOnicznej (e-mail), z zastrzezeniem, ii oferta

winna zostad zlozona pod rygorem niewamo^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloi;one

z zachowaniem formy okreSlonej w pkt X lit. B SIWZ (rowniez w przypadku jego zlotenia w wyniku wezwania,

0 ktdiym mowa w art. 26 ust.3a pzp), JEDZ (oswiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a ust.l pkt 1, ust.2 oraz ust.3

pkt 1 pzp) winien zostad zlo^ony w postaci elektronicznej (patrz Instrukcja dot. JEDZ), za§ oswiadczenia
1 dokumenty, o kt6rych mowa w rozporzudzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw

dokument6w, jakich moze i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (rdwniei

w przypadku ich zloiienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt.

rozporz^dzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej pferty, o kt6rym mowa w art. 94 ust.1 pkt 2 pzp, zostanie przekazane

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

drog^ elektroniczn% tj. poczty elektronicznu (e-mail), b^dz faksem, bgdz za posrednictwem posladca.

3. Jewell Zamawiajucy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

poSrednictwem faksu lub przy uiyciu Srodkdw komimikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o Swiadczeniu using drog^ elektronicznu, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kazda ze stron na ̂udanie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okreslonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd

skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj 208A.

6. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczty elektroniczn^

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

winny byd kierowane na muner 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zam6wien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^any udzielid wyjaSnien

niezwlocznie, jednak nie p6Mej ni:^ na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem,

ie wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdmiej niz do kofica dnia, w ktdrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

Jeieli wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38

ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiajucy moie udzielid wyjaSnied albo pozostawid wniosek bez

rozpoznania.

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

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tresd SIWZ.

9. Zamawiajucy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.
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10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jeieli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

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

11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si§ z Wykonawcami jest:

Pan Mariusz Partyka - Glowny Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych

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

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

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

w wysoko^ci:

pakiet 1-8 000,00 zt, pakiet II — 2 500,00 zt.

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

1) pieni^dzu,

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

2e por?czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni?znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzii nalezy wplacid przelewem na rachimek bankowy wskazany ponizej:

BGKo/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

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

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?2na, Wykonawca obowi^zany jest zloiyd dokument

- wadium w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, Ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410.
Tre^c takiego dokumentu nie moie warunkowad wyplacenia kwoty wadiiun Zamawiaj^cemu od badania

zasadnoici z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dnia6

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^no^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy

terminowi zwi^zania ofert^ (60 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w kt6rym uplywa termin skladania ofert.

Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, bgdz wplvw srodkdw

pieni?2nych na podany wy2ej rachunek bankowy, nrzed uplvwem terminu skladania ofert. o kt6iym mowa

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

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

w spos6b nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwi^ania ofert^ wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

sidadania ofert. Wykonawca zobowi^zany jest zlozyd w formularzu oferty o^wiadczenie o teiminie zwiazania

zlotomi oferty.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedlu2yd termin zwiazania oferty, z tym

ie Zamawiaj^cy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofertq, zwrdcid si? do

Wykonawc6w o wyra^enie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak nit, 60 dni.

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

4. Przedhizenie terminu zwi^ania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiZeniem okresu waZno^ci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhiZony okres zwiazania oferty.

IjvTV ,
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Jeieli przedhiienie terminu zwi^ania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub Jego przedhxzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostaia wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Qpis sposobu przvgotdwVwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypeMienie formularzy (w typi wzordw oSwiadczen) w spos6b trwaly poprzez

wpisanie w odpowiednich miejscach niezbfdnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz§56

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie infoimacji okazalo si? zbyt male, ZamawiaJ^cy prosi o wykonanie kserokopii

danego formularza w potrzebnej iio§ci egzempiarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszeikie

dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje naie^ lunie^cic w zal^czniku do danego formularza,

sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zloienie oferty z wykorzystaniem
wzordw formularzy oraz innych zalgcznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj%cych si?

we wzorach formularzy stanowi^cyeh zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d ka2:dego z przedldadanych w ofercie formularzy niezale^nie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Jeieli Wykonawca

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

przeczytad jego tre^d po przeksztalceniu oraz pordwnad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy

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

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

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

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

zobowi^zan o wartosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

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

oryginal peinomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale:zy dol^czyd do

oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowa^niona do reprezentowania

Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaaiion^ zostanie uznana za niewazn^.

C. Wszeikie koszty zwi^ane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?puj4cej formie; w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

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

Przetarg nieograniczony - Nr 16/pn/2018

Pakiet I - dostawa przel^cznikdw moduiarnych

Pakiet II - dostawa przelqcznikdw z funkcj^ iqczenia w stos (onis w zalezno^ci od oferowanych pakietdw)

NIE OTWIERAC^: PRZED: 1 Si .tk.]??)?. godz. 12.30

W przypadku skladania oferty cz?sciowej na wi?Cej nii jeden pakiet, formularze dotycz^ce oferowanych przez

Wykonawc? paldetow prosimy umiescic w jednej (tej samej) kopercie opisanej jak wyiej (patrz: ramka).

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesyiki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,

±e przesylka zawiera ofert? oraz wskazad numer post?powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedziaino£ci

za nast?pstwa sppwodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

W przypadku skladania oferty cz?^ciowej na wi?cej niz jeden pakiet:

(V
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a) formularze ofert dotycz^ce oferowanych przez Wykonawc? pakietdw wraz z zal^cznikami prosimy umie^cid

w jednej (tej samej) kopercie opisanej jak wy2ej (patrz; lit. D - ramka).

b) jezeli pelnomocnictwo osoby/os6b reprezentuj^cych Wykonawcf/dw dotyczy umocowania do reprezentowania

Wykonawcy/6w w zakresie obu pakietdw, wystarczy, jezeli Wykonawca zal^czy i wloiy do koperty jeden

egzemplarz takiego pelnomocnictwa.

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

oznaczonej "ZALy\CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 15 formularza

oferty pakiet I oraz pkt 14 formularza oferty pakiet II, z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku oswiadczeA lub zaSwiadczep skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktdrych

Wykonawca zastrzegl, ±q nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom postppowania, Wykonawca powinien

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

lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

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

nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U.2018.419):

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

technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,

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

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

w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej n\± w terminie

skladania ofert, zastrzegl. ze nie mog^ byd one udost^pniane oraz wvkazal. i± zastrzezone informacje

stanowiq tajemnic^ przedsiebiorstwa. Wykonawca nie mo2:e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86

ust4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyd tylko jedn^ ofertp na oferowany przez siebie pakiet. Ofertf skiada

si? w formie pisemnej pod rygorem niewazno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zloi:enie oferty w postaci

elektronicznej.

G. TreSd ztozonej oferty na dany pakiet musi odpowiadad tre^ci STWZ. Oferta na dany pakiet zostanie

odrzucona przez Zamawiaj^cego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych

w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
o udzielenie zamdwienia musz§ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowid pelnombcnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego

zamdwienia albo do reprezentowania w.post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dpkument

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

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczed:

I) formularz oferty pakiet I - naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moze byd uiyta piecz?d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty nale^y podad:

- cen? oferty, tj. cen? za realizacj? zamdwienia gwarantowanego, zgodnie

z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA oraz
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-  cen§ za realizacj? zam6wienia objftego prawem opcji, zgodnie

z kalkulacj^ cenow^ z pkt IB;

wypeMaj^c formularz nale^ w szczeg61noSci wskazad dane na potrzeby

kryteribw oceny ofert - pkt 3 oraz pkt 4;

2) formularz oferty pakiet II
nalezy wypelnid i podpisac w miejscu do tego wyznacZdnym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moze by6 u^yta piecz^c firmowa;

w ramce w pkt I formularza oferty nale:^ podad cen? oferty

wypelniaj^c formularz nalezy w szczegdlno^ci wskazac dane na potrzeby

kryterium oceny ofert - pkt 3;

3) formularz opis przedmiotu

zamdwienia pakiet I oraz

formularz dpis przedmiotu

zamdwienia pakiet II

4) formularz wykaz dostaw

pakiet I oraz II

5) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

pakiet I oraz II

6) wzdr jednolitego dokumentu

(JEDZ) pakiet I

7) wzdr jednolitego dokumentu

(JEDZ) pakiet II

8) wzdr odwiadczenia - grupa

kapitalowa

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (dany
formularz nale^ zal^czyd do formularza oferty na dany pakiet); w treSci

formularza na dany pakiet nale^ podad nazw? producenta oraz nazw^

mpdelu oferowanych elementdw;

nale:zy wypelnid odpowiednio do oferowanego pakietu i podpisad

w miejscu do tego wyznaczonym (formularz skladany wraz z dowodami

na wezwanie Zamawiaj^cego);

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zal^czyd do formularza oferty);

nale^ pobrad zgodnie z Instrukcj^ dotycz^c^ JEDZ zal^czon^ do SIWZ,

wypelnid, oraz zlozyd lia zasadach opisanych w Instrukcji dotycz^cej
JEDZ;

nalezy pobrad zgodnie z Instrukcji dotycz^c^ JEDZ zaliczoui do SIWZ,

wypelnid, oraz zlo^d na zasadach opisanych w Instrukcji dotyczicej
JEDZ;

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zloiyd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XL Mieisce oraz tefmin skladania i otwarcia ofert fdla obvdwu nakietdwl

1. Ofert? nalezy zloiyd w siedzibie Zamawiajicego:

l^Iiski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, nokdj nr 208A (II piftro),

w terminie do dnia do godziny 12.00.

2. Zamawiajicy niezwlocznie zawiadamia Wykonawc? o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca ofert? po

uplywie terminu do wniesienia odwolania.

3. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofed ofert?.

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ..I5...t1...2018. o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt I,
pokdj nr 217A (11 pi?tro).

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

zamierza przemaczyd na sfmansowanie zamdwienia w kazdyni z pakietdw odr?bnie (w pakiecie I kwot?

dotyczici zamdwienia gwarantowanego). Ponadto, w pakiecie I Zamawiajqcy poda rdwniez kwot?, jaki

zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia obj?tego prawem opcji, z zastrzeZeniem, iZ realizacja

(?U
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prawa opcji uzaleaiiona b§dzie od decyzji Zamawiaj^cego (w szczegdlno^ci od posiadania przez

Zamawiaj^cego Srodkdw finansowych w odpowiedniej wysokoSci).

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (finny) oraz adresy Wykonawcdw, a tak4e infonnacje

dotycz^ce ceny, tenninu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i waninkdw platnoSci zawartych

w ofertach.

7. Niezwtocziiie do otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej fwww.nfz-katowice.pl)

infonnacje dotycz^ce:

1) kwoty, jakq zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

2) finn oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlo^li oferty w terminie;

3) ceny, tenninu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnoSci zawartych w ofertach.

Xn. Opis sposobu obliczenia cenv ofertv w pakiecie I oraz n

1. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc^ podane z dokladnoSci^

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (warto^ci) nalezy zaokr^glad do pehiych

groszy, przy czym koncdwki poniiej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wy±sze zaokr^gla si?

do 1 grosza.

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

opisanych we wzorze umowy.

3. Zamawiaj ̂cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

4. Wykonawca w formularzu oferty dla danego pakietu - w zaIe:toodci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku

VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiajacym - do cen netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza,

wartoSd 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obpwi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca

sklada wraz z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (yvzor informacjizalqczono do SIWZ).

Jezeli zioz:ono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego

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

do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie

z tymi przepisami.

5. Sposdb obliczenia ceny oferty w danym pakiecie wynika z formularza oferty dla danego pakietu. Wykonawca

dokonuje zatem operacji matematycznych w kblejno^ci podanej w formularzu oferty na dany pakiet.

6. Cena oferty w danym pakiecie winna zawierad wszelkie koszty, oplaty, podatki i nale&io^ci zwi^zane
z realizacj^ zamdwienia w danym pakiecie, zgodnie ze wzorem umowy na dany pakiet.

Pakiet I - Zamdwienie gwarantowane

7. Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi cen? oferty. Sposdb obliczenia ceny za przedmiot zamdwienia

obj?ty zamdwieniem gwarantowanym wynika z pkt lA formularza oferty pakiet I. Wykonawca dOkonuje

zatem operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt lA. Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi

cen? oferty podlegajqc^ nast?pnie ocenie w kryterium oceny ofert.

Pakiet I - Prawo opcii

8. Sposdb obliczenia ceny za przedmiot zamdwienia obj?ty prawem opcji wynika z pkt IB formularza oferty

pakiet I. Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych w kolejnosci podanej w pkt IB.

9. Za przedmiot obj?ty prawem opcji Wykonawca nie vaoiQ zaoferowad ceny jednostkowej za dany element

w wysoko^ci innej nii. wysoko^d ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawc? w pkt lA formularza

oferty pakiet I.

W przypadku niezachowania przez Wykonawc? powy^szej zasady, cena jednostkowa za dany element zostanie

dostosowana do poziomu ceny jednostkowej z tabeli z pkt lA, a kalkulacja w tabeli z pkt IB odpowiednio

poprawiona. Wykonawca winien o$wiadczyd, ii wyra2a na niniejsze zgod?.
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Pakiet II

10. Spos6b obliczenia ceny wynika z pkt lA formularza oferty p^iet II. Wykonawca dokonuje zatem operacji

matematycznych w kolejnoSci podanej w pkt 1 A.

XIII. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z Dodaniem wag tvch krvterldw i sposobu ocenv ofert

Poniisze krvteria ocenv dotvcza obvdwu pakietdw. Ocena zostanie dokonana w kaz:dvm z pakietdw odrebne

O wyborze najkorzystniejszej oferty w danyih pakiecie decydowac b^d^ przedstawione ponizej kryteria oceny ofert

oraz nast^puj^cy sposdb oceny ofert:

PAKIET I dostawa przelacznikdw modularnvch

Krvterium I

Cena - waga 70%

najni^sza zaoferowana cena spoSrdd ocenianych ofert

IloSd punktdw = x 100 pkt x 70%

cena zaoferowana w ofercie ocenianej

Krvterium II

Diugo^d okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady-waga 20%

W kryterium ocenie podlega dlugo§c okresu zaoferowanej w pakiecie I,gwarancji i r^kojmi za wady.
Wykonawca wskazuje oferoWan^ dhigo^d gwarancji i r?kojmi za wady w formularzu oferty pakiet I.

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

96-N+B

Ilo^dpkt = X 100x20%

96

N - najdluzszy zaoferowany okres gwarancji i r^kojmi za wady pddany w miesi^cach spo^rdd ofert

podlegajqcych ocenie

B - dlugoSd okresu gwarancji i r^kojmi za wady podana w miesiqcach w ocenianej ofercie

Wykonawca moze zaoferowad okres gwarancji i r^kojmi o dhigo^ci od 36 do 96 miesi^cy.

Zaoferowanie okresu r^kojmi i gwarancji krdtszego niz; 36 miesifcy spowoduje odrzucenie oferty w pakiecie I.

Zaoferowanie okresu r^kojmi i gwarancji dhi^szego mi, 96 miesifcy spowbduje, ie do oceny oraz wyliczenia ilo^ci

punktdw w niniejszym kryterium zostanie przyjfty okres 96 miesifcy (w umowie z Wykonawc^ zostanie wskazany

zaoferowany okres gwarancji).

Wykonawca mote nie wskazywac w ofercie oferowanego okresu gwarancji i r?kojmi za wady, wdwczas przyjmuje

si?, ii Wykonawca oferuje okres 36-miesi?czny. Wskazanie okresu gwarancji i r?kojmi za wady w sposdb

niejednoznaczny, powoduje, iz przyjmuje si?, ze Wykonawca oferuje okres 36-miesi?czny.
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Krvterium III

Kompatybilrio^d z posiadanymi modulami - n^aga 10%

Zamawiaj^cy posiada w obecnie

HP J9548A 20p GT / 2P SFP-i:, v2 zl
HP J9534A 24p Gig-T PoE+ v2 zl

HP J9538A 8p lOG-GbE SFP+y2 zl

Wykonawca winien wskazad w formularzu oferty pakiet 1 poprizez wyb6r opcji JAK albo NlE, czy oferowane
przelaczniki sa albo nie sa kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajacego mpdulami.

W przypadku wskazania:

TAK pferta otrzyma 100,00 pkt; - .

NIE - oferta otrzyma 0,00 pkt.

Jeieli Wykonawca, nie dokona wyboni opcji (TAK alboi NIE) badz wskazanie wyboni b?dzie niejednoznaczrie,
Wykona\yca otrzyma 0,00 pkt. .

Uzyskana powyzej ilo^d punktdw.zostanie przeliczona zgpdnie z nast^pujacymiwzorem:

100-N+B

IlpS6pkt=-- X 100x10%

100

N r najwyfeza ilosd punktdw uzyslmna w tym kiyterium sposrdd ofert podlegajacych oCenie

B - iioSd punktdw uzyskana w fym kryterium przez oceniana ofertf

», Ocena koncowa oferty w pakiecie I b?dzie suma ilo^ci punktdw ui^'skanych w kryterium li ll.oraz HI zgodnie
z powyzszymi zasadarni.
»Ptmk1y bfda Uczone z. dokladno^cia do dwdch miejsc po przecinku przy uwzgl§dnieniu zasady wyrazonej w pkt

XIIpkt4 SlWZ. ■

PAKIET 11 dostawa przelacznikdw z funkcialaczenia w stos

Krvterium 1

Gena - waga 80%

najni2:sza zaoferowana cena spoSrdd pceniadych ofert

11056 punktdw = r-——-—r—~— ..1.......^..™.... — x 100 pkt x 80%

cena zapferowana w ofercie ocenianej

Kfyteriiim 11

Dlugb56 okresu gwarancji oraz rfkojmi za wady - waga 20%

W kryterium ocenie ppdlega dlugo56 okresu Zaoferowanej gwarancji i rpkojmi Za wady.

Wykonawca wskazuje oferowaha dhxgosd .gwarancji i r^kojmi za wady w pakiecie 11 w fonnularzu
p^iet 11.
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Punktacja zostanie przyznana zgodnie z nast^puj^cym wzorem:

96-N+B

Ilo§dpkt= X 100x20%

96

N - najdluzszy zaoferowany okres gwarancji i r^kojmi za wady podany w miesi^cach spo§r6d ofert

podlegaj^cych ocettie

B - dtugoSd okresu gwarancji i rfkojmi za wady podana w miesiqcach w ocenianej ofercie

Wykonawca moze zaoferowad okres gwarancji i rfkojmi o dhigo^ci od 36 do 96 miesi§cy.

Zaoferowanie okresu rfkojmi i gwarancji krdtszego niz; 36 niiesifcy spowoduje odrzucenie oferty w pakiecie II.

Zaoferowanie okresu rfkojmi i gwarancji dluZszego ni^ 96 miesifcy spowoduje, ze do oceny or^ wyliczenia ilo^ci

punktdw w niniejszym kryterium zostanie przyjfty okres 96 miesifcy (w umowie z Wykonawc^ zostanie wskazany

zaoferowany okres gwarancji).

Wykonawca mo±e nie wskazywac w ofercie oferowanego okresu gw^ancji i rfkojmi za wady, wdwczas przyjmuje

sif, iz Wykonawca oferuje okres 36-miesifczny. Wskazanie okresu gwarancji i rfkojmi za wady w sposdb

niejednoznaczny, powoduje, it przyjmuje sif, 2:e Wykonawca oferuje okres 36-miesifczny.

» Ocena koAcowa oferty w pakiecie II bfdzie sum^ ilo^ci punktdw uzyskanych w kryterium I oraz II zgodnie
z powyzszymi zasadami.

»Punkty bfd^ liczone z dokladnotei^ do dw6ch miejsc po przecinku przy uwzglfdnieniu zasady wyraiionej w pkt
XIIpkt4SIWZ.

XIV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostad doneinione no wvborze oferty w danvm nakiecie

w ceiu zawarcia uriiowv w snfawie zamdwienia nublicznego na danv oakiet

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wa^a,

nie podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreSlonego w SIWZ. Zamawiaj^cy infqrmuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umowf w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem

art. 183 pzp, w terminie okre^Ionym w art. 94 ust.l pkt 1 pzp.

Form§ przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreila pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzglfdnieniu przepisdw przejMowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwieA

publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ. U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy moze zawrzed umowf przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.l pzp, jezeli

w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlo^ono tylko jedn^ ofertf.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cyin o wyborze
oferty iub w piSmie odrfbnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moze wyrazid zgodf na podpisanie

umowy drog^ korespondencyjn% ze wskazaniem na konkrem^ datf zawarcia umowy. NajpdMej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowiqzany jest wniesc zabezpieczenie nale^ego

wykonania lunowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla sif od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego, Zamawiaj^cy mo^ie wybrad ofertf najkorzystniejsz^ spoSrdd pozostalych dfert bez
przeprowadzania ich ponownegO badania i oceny, chyba ie zachodz^ przeslanki imiewainienia postfpowania,
o ktdiych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

5^
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XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nale^tego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia

zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^6 zabezpieczenia

wynosi 10% ceny oferty w danym pakiecie.

W przypadku pakietu I (z prawem opcji) cen^ oferty jest cena za zamdwienie gwarantowane.

2. Zabe^ieczenie moze zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych

formach:

a) pieni^dzu,

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

ze zobowi^nie kasy jest zawsze zobowi^aniem pienifinym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

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

najp6zniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002.

Na potrzeby przelew6w mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

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

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

jest zlozyd stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj

nr 410, najp6Mej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia lunowy.

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

0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy

zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowad Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nale^ytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci i^d^ia wyplaty przez wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegdlnych cz?5ci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy

nie moze zostad pozbawiony mozliwoSci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleiytego

wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wa&io^ci zabezpieczenia

(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wazno^ci dokumentu).

8. Projekt treici dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiajgcym po wyborze oferty, a przed zawarciem

umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (odpowiednio 70% i 30%), okreSla

wzdr umowy oraz art. 151 ust.1 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv na danv pakiet

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy w danym pakiecie

oraz wysoko^d kar umownych z tytuhi niewykonahia lub nienaleSytego wykonania umowy, zawiera wzdr

umowy na dany pakiet zal^czony do SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^^ia Wykonawcy

zwi^ane z realizacji zamdwienia w danym pakiecie.

(fA^
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2. Integraln^ cz^^ci^ przysziej umowy na dany pakiet (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu

poufiioSci w NFZ stanowi^ca zal^cznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialnoSd za wykonanie umowy

w danym pakiecie i wniesienie zabezpieczenia nalezytego .wykonania umowy na dany pakiet.

XVII. Pouczenie o srodkach ochronv nrawnei przysiuguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

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

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

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub mote ponieSd szkod§ w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na list^,

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przysiuguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnotei Zamawiaj^cego podj^tej

w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnotei, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

5. Odwolanie powinno wskazywad czynnosd lub zaniechanie czynnotei zamawiajgcego, ktdrej zarzuca sif

niezgodnoSd z przepisami ustawy, zawierad zwifzle przedstawienie zarzutdw, okreSlad igdanie oraz wskazywad

okolicznotei faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

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

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

elektronicznym.

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

sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tretei^ przed uplywem tego terminu.

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

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

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

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

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

czynnotei. Na czynnotei, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysiuguje odwolanie, z zastrzeteniem art.

180 ust. 2 pzp.

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

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

przysiuguje skarga do s^du. W post?powaniu toczgcym si? wskutek wniesienia skm'gi stosuje si? odpowiednio

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

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

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

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

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

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wlateiwemu sqdowi w terminie

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

Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du mote takte przyst^pid do tocz^cego si? post?powania. Do

czynnotei podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy

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

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

publicznych.
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XVIIL RODO - informacia dla Wvkonawc6w

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

■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Narodowy Fundusz Zdrowia - Sl^ski Oddzial Wojew6dzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice; adres e-mail:

zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl;

■  Inspektorem Ochrony Danych w Sl^skim Oddziale Wpjew6dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan

Maciej Zymeflca, adres e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;
■  Pani/Paha dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^anym

z postfpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego w przedmiocie: dostawa przet^cznikdw

modularnych oraz prze>^cznik6w z funkcj^ tqczenia w stos - numer zam6wienia 16/pn/2018,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

■  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktorym udost?pniona zostanie

dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579), dalej „ustawa Pzp";

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

zakonczenia post^powania o udzielenie zamdwienia, a takze przez okres trwania umowy, okres gwarancji

i r^kojmi za wady oraz okres archiwizowania dokumentdw zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie

regulacjami;

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

ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^anym z udzialem w post^powaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;

■  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d^ podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

■  posiada Pani/Pan:

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

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

osobowych z zastrzei:eniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ie

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO;

■  nie przyshiguje Pani/Panu:

- w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO.

Wyjainienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowac zmianq wyniku postqpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mote
naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalqcznikow.
" Wyjainienie; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkaw ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na watne wzgl^dy interesu publicznego Unii EuropeJskieJ lub pahstwa czlonkowskiego.
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UWAGA! W przypadku otrzymania liiniejszej SIWZ riiekompletnej lub, nieczytelnej nalezy fakt teii
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Nr zamowienia: 16/pn/2018

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

foimularz oferty pakiet I

Narodpwy Fundusz Zdtowia
Sl^ski Oddzia^ Wojewodzki
uL Kossutha 13

40-844 Kaipwice

Adres:

Numet KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: / jezeli dotyczy/

Numet REGON: /jezeli dotyczy/

Numet NIP:

adtes e-mail: (jezeli jest)

sttona www: (jezeli jest), telefon: .. fax:

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

wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw? przel^cznikow

modulamych oraz ptzel^cznikow z funkcj^ l^czenia w stos, oferujenay wykonanie dla Sl^tskiego Oddzialu

Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie I - dostawa ptzel^cztiikow modulamych, zgodnie

ze Specyfikacj^ Istothych Warunkow Zamowienia:

w zaktesie zamowienia gwatantpwanego, za cenig ofetty:

zi netto + zl 23% podatku VAT =

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA

oraz

w zaktesie zamowienia obj^tego ptawem opcji, za cen^:

zl btutto,

zl netto +

zgodnie z kallculacj^ cenow^ z pkt IB.

zl 23% podatku VAT = zl btutto,

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen netto podanych w ofetcie podatku VAT, ieieli obowie^zek

podatkowy spoczywa na Zamawiai^cytn — pattz pkt XII pkt 4 SISX^ oraz wZor infoanacii. o ktotei
tnowa w art.. 91 ust. 3a pzp, W takiei sytuacii cetiq oferowanq przez Wykonawcy b^dzie ceiia wskazana

iako hettbi czyli bezpodatku od towarowi ustug.



Nr zamowienia: 16/pn/2018

lA. Zamowienie gwatantowane.

fonnulatz oferty pakiet I

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

Cena jedn..
netto

w zlotych

Ilosc

sztuk

Wattosc

netto

w zlotych

Obowiqzek
podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiaj ̂cym*

Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1 Modularny

ptzel^cznik

dost^powy

3

2 Modu4 kart

liniowych typ 1

8

3 Modul* kart

linioWych typ 2

10

4 Modut kart

liniowych typ 3

2

RAZEM (poz.l - poz.4):

* haleiy wskazad, aa kim spoczywa obowi^ekpodatkowy, stosownie do danych zawartych winformacji, a ktdtej
mowa w art. 91 ust.3a pzp

Oswiadczatny, iz cena za zamowienie gwatantowane w pakiecie I podana w tabeli powyzej zawiera wszelkie
koszty, opiaty, podatki i naleznosci zwi^zane z realizacj^ ptzedmiotu objgtego zamowieniem gwarantowanym,
w tym koszty wdrozenia, zgodnie ze wzorem umowy.

IB. Ptawp opcji.

Wykonawca zobowi^zany jest obok tabeli w pkt lA wypelnic rowniez ponizszq^ tabel?.

Za przedmiot obj^ty prawem opcji Wykonawca nie moze zaoferowac ceny jednostkowej za dany element
w wysokosci innej niz wysokosc ceny jednostkowej zaofetowanej przez Wykonawc? w pkt lA niniejszego
formularza oferty.

W pfzypadku niezachowania ptzez Wykonawc? powyzszej zasady, cena jednostkowa za dany element
zostanie dostosowana do poziomu ceny jednostkowej z tabeli z pkt lA, a kalkulacja w tabeli z pkt IB

odpowiednio poptawiona. Wykonawca oswiadcza, i;z wytaza na niniejsze zgod^.

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

Cena jedn.
netto

w zlotych

Ilosc

sztuk

Wartosc

netto

w zlotych

Obowi^zek

podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiaj^cym*

Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Wartosc brutto

W zlotych

1 Mpdul kart

liniowych typ 1

6

2 Modul kart

liniowych typ 2

5

3 Modutkart

liniowych typ 3

1

RAZEM (poz.l — poz.3):

qJV

* naleiy wskazac,
mpwa w art, 91

% na Mm spoczywa obowiqzekpodatkowy, stosownie do danych zawartych w informacji, o ktorej
ist.Sapzp



Nt zamowienia: 16/pn/2018 formulatz oferty pakiet I

Oswiadczamy, ii cena za zamowienie obj?te prawem opcji w pakiecie I, podana w tabeli powyzej zawiera

wszelkie koszty, opiaty, podatki i naleznosci zwiq^zane z realizacj^ prawa opcji, zgodnie ze wzorem umowy.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy sig:

a) do wykonania zamowienia gwarantowanego - w terminie do 31.12.2018 n, z zastrzezeniem postanowien §7

wzom umowy;

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy

jednorazowq, informacj? o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 7 dni Kcz^c od dnia

zawarcia umowy. Wykonawca Zobowiqzuje sig dostarczyc przedmiot obj?ty prawem opcji w terminie do

21.01.2019 r. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie. W przypadku skorzystania z prawa

opcji, Zamawiaj^cy wskaze, ktore z elementow opcji oraz w jakiej liczbie, konkretnie zamawia.

c) Ucencje na oprogramowanie wbudowane w sprz^t (licencje na oprogramowanie komputerowe) zostaj^

udzielone na czas nieokreslony.

Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentualne dokumenty Ucencyjne, a takze ewentualne nosniki

CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem zamowienia w terminie wskazanym powyzej pod lit.a lub odpowiednio

pod lit.b zd.2.

3. Oswiadczamy, ze w pakiecie I oferujemy:

- miesi^czn^ gwarancj^ i r^kojmi^ za wady przedmiotu zamowienia* liczq^c
od podpisania protokolu odbioru jakosdowego

na warunkach okredonych w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamowienia pakiet I
i we wzorze umowy pakiet I

'^Wykonawca winienpodac oferowany oktesgwatancjiit^kojiaiza wady (wmiesi^cach) z uwzglgdnietiiem zasad

opisanych ponizej, Patrz rowiiieipkt XIII SIWZ.

Wykonawca winien zaoferowac okres gwarancji i rekojmi za wady nie krotszy niz 36 miesiqce i nie dluzszy niz 96 miesigcy.

Okres gwarancji i rgkojmi za wady nalezy podac w miesi^cach.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rgkojmi za wady krotszy niz 36 miesiace, jego ofetta zostanie odrzucona.

Jezeli Wykonawca zaofemje okres gwarancji i rekojmi za wady dluzszy niz 96 nuesiecy, b?dzie nim zwi^zany, ale dp oceny

ofert w raniach kryterium oceny Zamawiajacy przyjmie okres wynoszacy 96 miesiecy.

Wykonawca moze nie wskazywac w oferde oferowanego okresu gwarancji i rgkojmi za wady, wowczas przyjmuje si?, iz
Wykonawca ofemje okres 36-niiesieczny. Wskazanie okresu gwarancji i rekojmi za wady w sposob niejednoznaczny,
powoduje, iz przyjmuje si?, ze Wykonawca ofemje okres 36-niiesi?czny.

Uwaga!

»Zaoferowany okres oraz warunki gwarancji i rekojmi za wady maja zastosowanie rowniez w przypadku przedmiotu

objetego prawem opcji. ,

0^^ lA
V



Nr zamowienia: 16/pn/2018 fotmulaiz oferty pakiet I

4. Kompatybilnosc z posiadanymi modul^ami

Zamawiaj^cy posiada w obecnie uzywanych ptzelqcznikach nast^puj^ce rodzaje modulow :

HP J9548A 20p GT / 2P SFP+ v2 zl

HP J9534A 24p Gig-T PoE+ v2 zl

HP J9538A 8p lOG-GbE SFP+ v2 zl

Oswiadczamy, iz oferowane przel^czniki kompatybilne Z posiadanymi przez Zamawiaj^cego modulami:

Tak / NIE*

* Wykonawca winien wskazac poprzez wybor opcji TAK albo NIE, czy oferowane przei^czniki albo me s%

kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajq.cego modulami (poprzez przekreslenie niewybranego wananm:

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

oferty Wykonawcy).

Brak dokonania wyboru opcji (TAK albo NIE) b^dz wskazanie wyboru w sposob niejednoznaczny uznaje si? za

zaofefowanie przel^cznikow, ktore nie s% kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiaj^cego modulami.

Wykonawca winien dokonad wyboru z uwzglydnieniem zasad opisanych poniiej. Patrz r6wnie± pkt

XIIISIWZ.

5. Oswiadczamy, ze akcepmjemy warunki platnpsci okreslone we wzorze umowy.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsZq, oferty przez okres 60 dni. Bieg zwijizania ofertq.

rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

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

informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku wybom naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiajq,cego

okreslonymi w SIWZ oraz obowiqZuj^cymi normami i przepisami prawa.
8. Oswiadczamy, ze zals^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzotem

Umowy o zachowaniu poufnoSci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowittzujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj%cej cz?sci
zamowienia*:

Lp. Czesc zamowienia Firma Podwykonawcy

* wypetnic tylko w ptzjrpadku zamiam wykonywania zamowienia z udziafem podwykonawcy/oW wskazuj^c
cz?sc zamowienia, ktoiej wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy/6w.

k

10. Oswiadczamy,

na zasobach in:

ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac**
ego podmiom w zakresie dotycza,cym zdolnosci zawodpWej (posiadanie doswiadczenia).

4- ' . ' "



Nr zamowietiia: 16/pn/2018 fotfflularz oferty pakiet I

*♦ niepottxebne skreSlic. W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej innego podmiotu, Wykonawca
udowodai, iz realizujqc zamdwienie b^dzie dyspoaowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu,
w szczegolnosciprzedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu do oddaniamu do dyspozycji niezb^dnych^zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia

11. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie bfdziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu w zakresie dotycZ£i,cym zdolnosci finansowej (posiadanie srodkow
finansowych lub zdolnosci kredytowej).

♦* niepotrzebne skreslic. tV przypadku polegania na zdolnosci Gnansowej innego podmiotu, Wykonawca
udqwodni, iz reaiizujqc zamdwienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu,
w szczegdlnosciprzedstawiajqc zobowiqzatiie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycfi niezbgdnych zasobdw
na potrzeby realizacji zamowienia

12. Zobow^^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% cany oferty w pakiecie I (cany za zamowienia
gwarantowana). Zabezpieczenia wniesiemy najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

13. Oswiadczam, ia wypelnilem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO': wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posredtiio pozyskalem w calu ubiagania si? o
udzialenie zamowienia publicznego w niniejszym post^powaniu.^

^ rozporz^dzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogblne rozporz^dzenie o ochronie danych
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych
lub zachodzi wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 uSt. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nale^ wykraslic trasc oswiadczenia albo wpisac
NIE DOTYCZY

14.

Definicjq matego oraz iredniego przedsi^biorcy zawiera ustawa z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsi^bidrcdw Dz.U. z 2018 r.,
poz. 646 ze zm.).
Zgodnie z art. 7 ust.l pkt 2 cyt. ustawy, za matego przedslqbiorcg uwaza siq przedsiqbiorcq, ktdry w co najmniej Jednym roku
z dwdch ostatnich lot obrotowycti spefniaf tqcznie nastqpujqce warunki:
1) zatrudniaf sredniorocznie mniej niz 50 pracownikow oraz
2) osiqgnqt roczny obrdt netto ze sprzedazy towarow, wyrobdw i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajqcy
rdwnowartoici w ztotych 10 miiiondw euro, iub sumy aktywow jego biiansu sporzqdzonego na koniec jednego z tych fat nie
przekroczyly rdwnOwartosci w ztotych 10 mitiondw euro,
- i ktdry nie Jest mikroprzedsiqbiorcq.
Zgodnie z art. 7 ust.l pkt 3 cyt. ustawy, za sredniego przedsiqbiorcq uwaza siq przedsiqbhrcq, ktdry w co najmniej jednym
roku z dwdch ostatnich iat obrotowych spetniat tqcznie nastqpujqce warunki;
1) zatrudniat sredniorocznie mniej niz 250 pracownikdw oraz
2) osiqgnqt roczny obrdt netto ze sprzedazy towardw, wyrobdw i ustug oraz operacji finansowych nieprzekraczajqcy
rdwnowartosci w ztotych 50 mitiondw euro, iub sumy aktywdw jego biiansu sporzqdzonego na koniec jednego z tych iat nie
przekroczyty rdwnowartosci w ztotych 43 miiiondw euro,
- i ktdry nie jest mikroprzedsiqbiorcq ani matym przedsiqbhrcq.

15. Zali^cznikami do niniajszago formularza oferty s^ nast?puj^ca wypalniona formularza/
oswiadczenia/dokumanty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp,
2) formidarz opis j tzedmiotu zamowienia pakiet I,

5



Nt zamowietiia: 16/pn/2018 formularz ofetty pakiet I

3) zobowi^anie iimego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy- niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia — jezeli dotyczy,

4) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykdnawc? (oryginal lub kppia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny),
— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestxowego (ewidencyjnego)

5) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!
a)jednolity dokument 0EDZ) oraz

b)jednolite dokumenty (JEDZ) dolyczqce podmiotow, na ktorych zasobach polega Wykonawca,

- Wykonawca spotzi^dza w postaci elekttonicznej otaz ptzesyla •wyfe^cznie w sposob opisany w Instnikcji
dotyczttcej JEDZ

Uwaga!

Na wezwanie Zamavfdajqcego, o ktorym wowa w art. 26 ust.lpzp (patrz: SIWZ), Wykonawca ztozy nastfpii/qce

oswiadczenia i dokumenty;

a) informacja z Krajowego Rejestru Kamego (KRK) iv ̂ akresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 p;^;
b) oswiadczenie Wykonawcy o braku uydania mbec niegq prammocnego vyroku scidu lub ostatect^y deysji. administroiyjnej

0 zaieganiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo -
iv pnypadku wydania takiego nyroku lub decytgi - dokumentow potmerd^^aj^ych dokonanie platnosd tych nalei^nosci wras^

Z emntualnymi odsetkami lub gnyumami lub ̂ awarcie wii^cego poro^umienia w sprame splat tych nale^osd (dotycsy art. 24 ust. 1 pkt
15p;^);

c) oSwiadczenie Wykonawcy o braku orzeczeriia wobec niego tytuiem srodka i(apobiegawcc;ego zakazu ubiegania si^
o zamowienia publiczne (dotycty art. 24 ust.l pkt 22 p;p);

Wykonawca polega na s;dolnosdach innega podmiotu! dw na t^asadach oknslonych w art. 22a psp, pr^dstawia w odniesieniu do tych
podmiotow dokumenty! oswiadco^nia nymienione pod lit. a)-c).
d) formularz wykaz dostawwra;^ ̂  dowodatni

»]es^li Wykonawca polega na s^lnosd e^wodowy (doswiadc^eniu) innego podmiotu!6w, pro^dstawia nyka;^ dostaw j.w. wras^ dowodami
j.w. nystawionymi dla tegopodmiotu.

e)informacja banku lub spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdf^qca nysokosc podadanych srodkow
Jinansonych lub o;dolnosc kredytowci Wykonawty

Uwaga!

Oswiadczenie o przynalednofci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca sklada

w terminie 3 dni od s^miesops^nia informdyi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 psp na stronie intemetowej www. nfsykatowice.pL

Imi^ i naztvisko upelnomocnionegb ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis .

(yN
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Dane Wykonawcy;

Nazwa/Firma;

Adres:

OFERTA

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

40-844 Katowice

Numer KRS; /jeieli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jeieli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest), telefon: .. fax:

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

wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym majjicym za przedmiot dostaw?

przel^cznikow modulamych oraz przel^cznikow z funkcjq, l^czenia w stos, oferujemy wykonanie dla

Sl^skiego Oddzialu Wojewpdzkiego NFZ zamowienia w pakiecie II - dostawa przels^cznikow

z funkcj^I^czenia w stos, zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia:

za cen^ oferty:

zl netto +

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA

z\ 23% podatku VAT = zl brutto,

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do ceti netto podanych w ofercie podatku VAT. w:ieU obowigzek

podatkowy spoczywa na Zamawiaiefcym — patrz pkt XII pkt 4 SIWZ oraz wzor infotmacii. o ktdtei

mowa w art. 91 ust 3a pzp. W takiei sytuacii cen^ oferowan^ przez Wykonawcy b^dzie cetia wskazana

iako netto. czyli bezpodatku od towarow i ustug.

^ .

(y(
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lA. Kalkulacja cenowa.

fotmulatz oferty pakiet II

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

Cena jedn.
netto

w zlotych

Ilosc

sztuk

Wartosc

netto

w zlotych

Obowi^zek

podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiaj^cym*

Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Wartosc brutto

w zlotych

1 Przel^cznik

dost^powy z fiinkcj^

l^czenia w stos

4

* naleiy wskazac, aa kim spoczywa obowiqzekpodatkowy, stosownie do danych zawartych winfoanacji, a ktdrej
mowa w art. 91 ust.3a pzp

Oswiadczamy, iz cena podana w tabeU powyzej zawiera wszelkie koszty, opiaty, podatki i naleznosci zwi^zane
z realizacj^ przedmiotu obj^tego zamowieniem w pakiecie II, zgodnie ze wzorem umowy.

2. Oswiadczamy, iz zobowiq^zujemy si?:

1) do wykonania zamowienia w terminie do 31.12.2018 r., z zastrzezeniem postanowien §7 wzom umowy;

2) licencje na oprogramowanie wbudowane w sprz^t (licencje na oprogramowanie komputerowe) zostaj^
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 w terminie wskazanym powyzej pod lita lub odpowiednio
pod lit.b zd.2.

3. Oswiadczamy, ze w pakiecie II oferujemy:

- miesi^c2n^ gwarancj? i r^kojmi^ za wady przedmiotu zamowienia* licz^c
od podpisania protokolu odbioru jakosciowego

na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamowienia pakiet II

i we wzorze umowy pakiet II.

* Wykonawca winien podad oferowany okres gwatancji i t^kojmi za wady (w miesiqcach) z uwzglgdnieniem zasad

opisanych ponizej. Patrz rownieipkt XIII SIWZ.

Wykonawca winien zaoferowac okres gwaiancji i rekojmi za wady nie krotszy niz 36 miesi^ce i nie dluzszy niz 96 miesigcy.

Okres gwarancji i rekojmi za wady nalezy podac w miesi^cach.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady krotszy niz 36 miesi^ce, jego oferta zostanie odrzucona.

Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r^kojmi za wady dluzszy niz 96 miesiecy, bgdzie nimi zwi^zany, ale do oceny

ofert w ramach kryterium oceny Zamawiajjtcy przyjmie okres wynoszi^cy 96 miesiecy.

Wykonawca moze nie wskazywac w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rgkojini za wady, wowczas przyjmuje si?, iz

Wykonawca oferuje okres 36-miesieczny. Wskazanie okresu gwarancji i rekojmi za wady w sposob niejednoznaczny,

powoduje, iz przyjmuje si?, ze Wykonawca oferuje okres 36-miesieczny.

Uwaga!

»Zaoferowany okres oraz warunki gwarancji i rekojmi za wady majq, zastosowanie rowniez w przypadku przedmiotu

obj?tego prawem opcji.

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

1

Hi
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5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz% oferty przez okres 60 dni. Bieg zwi^zania oferty

rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skiadania ofert.

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

informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego

okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zai^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzotem

Umowy o zachowaniu poufaosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okre^onych w ww. wzorach umow,
w miejscu i terminie wyznacZonym przez Zamawiaj^cego.

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

Zamowienia*:

Lp. Czesc zamowienia Firma Podwykonawcy

9.

♦ wypelmc tylko w przypadku zamiam wykpnywania zamowienia z udziatem podwykonawcy/6w wskazuji^c
cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy/6w.

Oswiadczamy, ze przy wykonywamu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac**
na zasobach innego podrniotu w zakresie dotycz^,cym zdolnosci zawodowej (posiadanie doswiadczenia).

** niepotrzebne skresUc. W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej innego podrniotu, Wykonawca

udowodni, ii realizujqc zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnytni zasobami tego podrniotu,

w szczegolnosci przedstawiajqc zobowiqzanie tego podrniotu do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobdw

na potrzeby tealizacji zamdwienia

Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac**
na zasobach innego podrniotu w zakresie dotycz^cym zdolnosci finansowej (posiadanie srodkow

finansowych lub zdolnosci kredytowej).

** niepotrzebne skteslic. W przypadku polegania na zdolnosci Gnansowej innego podrniotu, Wykonawca

udowodni, ii realizujqc zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podrniotu,

w szczegolnosciprzedstawiajqc zobowiqzanie tego podrniotu do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobdw

na potrzeby reaUzacji zamdwienia

10. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalez)rtego

wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty w pakiecie II. Zabezpieczenie wniesiemy

najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

0^1 Lj^
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11. Oswiadczam, ze wypetnitem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO^ wobec

osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania

siQ o udzielenie zamowienia pubiicznego w niniejszym postQpowaniu.^

^ rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiqzku z przetwarzahlem danych osobowych I w sprawie swpbodnegc przeptywu takich danych oraz uchyienia dyrektywy 95/46/WE
- ogdine rozporz^dzenie o ochrpnie danych

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

^ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpoSrednio jego dotycz^cych iub zachodzi wyl^czenie
stosowania obowi^zku informacyjnego, stospwnie do art^ 13 ust. 4 iub art. 14 ust. 5 RODO; treSci oSwiadczenia Wykonawca nie sktada,
tj. nale2:y wykreSlid treS6 oSwiadczenia albo wpisad NiE DOTYCZY

12. OsWiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentujqcych Wykonawca w ninlejszyrrj postQpowaniu

(w tym podpisujqeych oferty, formuiarze, oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego

dokumentu^:

1) KRS

2) CEiDG

3) petnomocnictwa zatqczonego do niniejszego formuiarza oferty udzieionego przez osoby
odpowiednio umocowane.

^naiezy zaznaczyc podpunkty dotyczgce Wykonawcy

Osoby upowaznione (upetnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym post^powaniu:

imi^i nazwisko podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy

13. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy*** do grupy matych iub srednjch przedsi^biorstw.

(niepotrzebne skresiic)

Definicjq matego oraz sredniego przedsiqbiqrq/ zawiera ustqwa z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiqbiorcdw Dz.U. z 2018 r.,

poz. 646 ze zm.).

Zgodnie z art. 7 ust.l pkt 2 cyt. ustawy, za matego przedsi^biorcq uwaza siq przedsiqbiorcq, ktory w co najmniej jednym roku

z dwoch ostatnich lot obrotowych spefniaf tqcznie nastqpujqce warunki:

2) osiqgnqt roczny obrdt netto ze sprzedazy towarow, wyrobow i ustug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajqcy

rdwnowqrtosci w ziotych 10 milionow euro, lub surhy aktywow jego bilansu sporzqdzonego na koniec jednego z tych fat nie

przekroczyfy rownowartodci w ziotych 10 milionow euro,

Zgodnie z art. 7 ust.l pkt 3 cyt. ustawy, za sredniego przedsiqbiorcq uwaza siq przedsiqbiorcq, ktory w co najmniej jedhym

roku z dwdch ostatnich iat obrotowych spelnial Iqcznie nastqpujqce warunki:

- i ktory nie jest mikroprzedsiqbiorcq.

1) zatrudnial iredniorocznie mniej niz 250 pracownikow oraz

1) zatrudnial iredniorocznie mniej niz 50 pracownikpw oraz
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2) osiggnqt roczny obrdt netto ze sprzedazy towarow, wyrobow i ustug oraz operacji finansowych nieprzekraczqjqcy

rdwnowartoici w ztotych 50 miliondw euro, lub sumy aktywdw Jego bilansu sporzqdzonego na koniec jednego z tych lot nie

przekroczyty rdwnowartoici w zfotych 43 miliondw euro,

- i ktdry nie jest mikroprzedsiqbiorcq ani maiym przedsiqbiorcq.

Uwaga!

Na wezwaaie Zamawiajqcego, a ktdrym mowa w art, 26 ust.l pzp (patrz: SIWZ), Wykonawca zloiy nast^pujqce

oswiadczenia i dokumenty:

a) infotmacja z Krajowego Rejestru Kamego (KRKJ iv s;akresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 pirp;

b) oswiadczenie Wykonawcy a braku wydania wobec niego prammocnego nyroku scidu lub ostatec^nej administraiyjnej

0 zaieganiu z uiszczaniem podatkow, opdat lub skiadek na ubeZpiedzenia: spoteczne lub zdrowotne alba -
w pnypadku uydania tafdego wyroku lub dey^i - dokumentow potmierd^jdych dokonanie platnosd tych nahs^nosd

^ ewentualnymi odsetkami lub grtymnami lub ̂ awarde wicpyicego porot^mienia w sprawie spirit tych nahlpiosd (dotycny art. 24 ust.l pkt
15 pep);

c) odwiadczenle Wykonawcy a braku orzeczenia wobec niego tytuiem srodka sppobiegawcs(ego zakazu ubiegania si^
a zamdwienda publiczne (dotycey art. 24 ust. 1 pkt 22 ptp);

»Jei;eli Wykonawca polega na t(dolnosdach innego podmiotu! ow na ̂ sadach okreslonych w drt. 22a psp, pnyedstqwia w odniesieniu do tych

podmiotow dokumenty! oswiadcsynia wymienione pod lit. a)-c).
d) formularz wykaz dostawwra^ ̂  dowodami

»]e^li Wykonawca polega na spolnosd ̂ awodowy (doswiadcfyniu) innego podmioiufow, piyedstawia nykan^ dostaw j.w. wra^ dowodami

J.w. nystawionymi dla tego podmiotu.

e)inforrnacja banku lub spotdzielczej kasy oszcz^dnodciowo-kredytowej pptwierdtyijiica nysokosc posiadanych srodkow

finansouych lub ipolnosc kredytowci Wykonawty

Uwagal

Odwiadczenie a przynaleznosci alba braku przynaleznosci do tej saraej grupy kapitalowej Wykonawca sklada

w terminie 3 dni od s^amiestysyenia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pp> na stronie internetowej www, nfz-katowice.pl

14. Zal^cznikami do nimejszego fotmulatza oferty nast^puj^ee wypelhione fotmulatze/

oswiadczenia/dokumenty:

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

2) formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet II,

3) zobowi^anie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji

zamor^enia — jezeli dotyczy,

4) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny),
— jezeli uprawnierde do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

5) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

;a)jednolity dokument 0EDZ) oraz

b)jedn6lite dokumenty ([EDZ) dotycz^ce podmiotow, na ktorych zasobach polega Wykonawca,

- Wykonawca sporzi^dza w postaci elektroniczhej oraz przesyla wylqcznie w sposob opisany w Instrukcji dotyczitcej JEDZ

Imi§ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.
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OPIS PI^EDMIOTU ZAMOWIENIA pakiet I

i.

Przedmiotem zamdwienia w pakiecie i jest dostawa przetgcznikow modularnych, zgodnie

z zasadami okredlonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem opis przedmiotu
zamdwienia i wzorem umowy.

Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamdwienia zostan^ udzielone na czas

nieoznaczony (licencje na oprogramowanie komputerowe), przy zachowaniu zasad i wymogdw
okredlonych we wzorze umowy.

Miejscem dostawy jest: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice (Slqski OW NFZ).

Uwaqal

Zamawiajqcy dopuszcza mozliwodd dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek

i  za zgodq Zamawiajqcego, innego modelu przet^cznikdw tego samego producenta niz model

wskazany przez Wykonawc? w ofercie zto±onej w zamdwieniu nr 16/pn/2Q18, pod warunkiem

tqcznego spetnienia przesianek opisanych we wzorze umowy.

II.Dostawa przetqcznikdw modularnych

Wvmlana przetacznikdw w warstwle dostepowei

1. Modularny przetqcznik dost^powy - 3 szt.

»Nazwa producenta oferowanych przetqcznikdw dost^powych:

»Nazwa modelu oferowanych przefqcznikdw dost^powych:

1. Obudowa •  modularna przystosowana do instalacji min. 12 kart
liniowych rdznego typu, a w szczegdinodci kart opisanych
w p. 2,3,4

•  przystosowana do montazu w szafie 19"
•  wysokodd nie wi^ksza niz 7U
•  gt^bokodd nie wi^ksza ni2 50 cm

2. Parametry
techniczne

•  wydajnodd wbudowanej matrycy przetqczaj^cej nie gorsza
niz 1920 Gbps

•  dwa moduty zarz^dzaj^ce umoiliwiajqcego poprawnq
prace urzqdzenia przy awarii jednegb (dowolnego) z nich.

•  mo±!iwodd poiqczenia w stos zlo2ony z min. 2
przelqcznikdw ze wspdina konfiguracja oraz adresem ip

3. Dost^pnetypy
portdw

•  10/100/1000 Mbps
e  10/100/1000 Mbps z obsiug^ PoE+ (porty)
•  Porty SFP (IGbps)
•  Porty SFP+ (10 Gbps)
•  Porty QSFP+ (40 Gbps)
•  Porty 1/2.5/5/10 Gbps,(802.3bz-2016) z obstugq PoE



Nr zamowienia: 16/pn/2018 formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet I

4. Funkcje 2 warstwy •  obsiuga JunibpFrames
•  wsparcie dia protokpiu 802.1AB (LLDP) i LLDP-MED
•  obsiuga protokotu 802.1q (obsiuga minimum 4000 tagbw

vlan)
•  obsiuga RSTP (802.1w) oraz MSTP (802.1s)
•  obsiuga mechanizmbw qos (802.1p, ToS, TCP/UDP,

DiffScrv

•  obsiuga protokoiu agregacji portbw 802.SAD, z
mo±liwo6ciq zakortczenia takiego iqczq na pprtach dw6ch
(poiqczonych ze sobq) przeiqcznikbw tego samegp typu
(dystrybuowane iqcze agregowane)

•  tablica mac o pojemnp^ci min. 60000 wpis6w
5. Funkcje 3 warstwy •  Obsiuga protokoibw routihgu: RiPv2, GSPF.QSPFvS

•  Wsparcie dia IPV6
•  Obsiuga prptokoiu VRRP
•  Wsparcie dia PIM-SM i PiM-DM
•  Wsparcie dia funkcji udp helper
•  Wbudowany serwer DHCP
•  tablica routingu o pojemnoSci min. 10 tys. wpis6w dia IPv4

i min. 5 tys. Wpisbw dia jPvB
6. Bezpieczehstwo •  autentykacja doiqczonych urzqdzert przy uzyciu 802.1x,

MAC, yWVW (dia danego portu musi by6 mozliwos6
rbwnoczesnej obsiugl 802.1 x i MAC)

•  wsp6ipraca z zewnptrznymi serwerami RADIUS
(umozliwiajqcym w/w autentykacjp doiqczonych urzqdzeh)

•  obsiuga uwierzyteinienia wielu uzytkownikbw na tym
samym porcle w tym samym czasie

•  zaimplementowany mechanizm BPDU protection
•  obsiuga ACL w oparciu o fizyczny port, viari, adres mac,

adres ip oraz port tcp/udp
•  biokowanie nieautoryzowanych senwerbw DHCP
•  obsiuga standardu 802.1AE (MACsec)

7. Zarz^dzanie o  mo±liwo§6 zdalnego zarzqdzania i konfigurowania ppprzez
SSHv2

•  obsiuga protokoiu SFTP
•  obsiuga protokoiu SNMPv2c i SNMPvS
•  wbudowany port konsoli (RS232 i USB)
•  wsparcie dia protokoiu sFlow lub NetFlow

8. Zasilanie •  urzqdzenie przystosowane do zasilania z sieci 230V (AC)
•  redundantne zasilacze pozwalajqce na zasilenie w peini

obsadzonego moduiami linlowymi urzqdzenia w
konfiguracji 2N Praz N+1 (w ramach tego zambwienia
naleziy dostarczyb ilobb zasilaczy obsiugujqca konfiguracjp
N+1 )

2. Modul kart liniowych - typ 1 szt. 8 (opcja: dodatkowe 6 szt.)

»Nazwa producenta oferowanego modutu kart liniowych typ 1:

»Nazwa modelu oferowanego modutu kart liniowych typ 1:

(yV

/u- CW
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•  przystosowany do wsp6tpracy z przejqGznikami opisanymi w p.1
•  wyposa^ony w 24 porty Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) z funkcjdnainoSciq:

-  PoE+(802.3at)
■  , diagnozowanie pkabiowania oparta o TDR
■  autoMDI-MDIX ,

■  obstuga standardu 802.1 AE (MACsec)

3. Mbdut kart liniowych-typ 2 szt.10 (opcja: dodatkdwe .S szt.)

»Nazwa producenta oferdwanego mddutu kart liniowych typ 2:

»Nazwa modelu oferowanego modutu kart liniowych typ 2:

•  przystosdwanyddwspdlpracyzprzet^cznlkamjopisanymlwp.l
•  wyposa^ony w 20 pbrtdw Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) z funkcjonainoeci^:

■  PoE+(802.3at)
■  diagnozowanie okablowania oparta 0 TDR
-  autdMDI-MDIX

■  dbstuga standardu 802.1 AE.(MACsec)
•  wyposazony w 4 porty lOgbps sfp+

■  obstuga standardu 802.1 AE (MACseo)

4. Mddut kart liniowych - typ 3 szt.2 (opcja: dpdatkowe 1 szt.)

»Nazwa producenta oferowanego modutu kart liniowych typ 3:

»isiazwa modeiu oferowanego modutu kart liniowych typ 3:

przystdsowany do wspdtpracy z przetqcznikami opisanymi w p.1
wyposaZony w 20 portdw Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) z funkcjonalnoedq:

■  zapewniajqce PdE+(802.3at)
■  Funkcja diagnozowanie dkabiowania oparta o TDR
■  Auto MDI-MDIX

■  obstuga standardu 802.1AE (MACseo)
wyposazony w 4 porty zgodne ze standardem IEEE Std 802.3bz-2016 zapewniaj^ce:

■  Obstuga prpdkoeci 1/2.5/5/10 Gbps
■  PoE+(802.3at) '
■  obstuga standardu 802.1AE (MACsec).

5. Wktadka SFP+ 10G , Multimode , 850 nm, LC zgodna z modutami opisariymi w p.3 szt. 6
(opcja: dodatkdwe 6 szt.)

QW
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»Nazwa prpducenta oferowanej wktadki:

»Nazwa modelu oferowanej wkfadki:

III. Wvkonawca zobowiazuie sie i oswiadcza:

a) Oswiadczamy i zobowi^zujemy sip, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprzpt bpdzie

fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wcze§niej niz w II potowle 2017 r. W definicjl sprzptu

fabrycznie nowego nie mle^ci sie sprzpt ponownie wprowadzony na rynek przez produoenta

sprzptu po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. ..refurbished"). Zamawiajqcy nie

dopuszcza dostarczenia przeiqcznikdw ponownie wprowadzonych na rynek przez produoenta

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

b) Oswiadczamy i zobowic(zujemy sip, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprzpt bpdzie

wyprodukowany zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami. bpdzie w peini

wartoSciowy i nadaj^cy sip do u±ywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz bpdzie posiadai

deklaracje zgodnoSci CE.

c) Oswiadczamy i zobowiqzujemy sip, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprzpt pochodzi

z legalnego zrddta. bpdzie objpty pakietem uprawnieh gwarancyjnych (na warunkach opisanych

w SIWZ. w tym we wzorze umowy) zawartych w cenie i Swiadczonych przez siec serwisow^

produoenta sprzptu.

d) Oswiadczamy i zobowipzujemy sip, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawlajqcemu

dostpp do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania wbudowanego

udostppnionych przez produoenta. w tym prawo do ich pobrania bezpo6rednio ze strony

produoenta b^dz w inny spos6b udostppniony przez Wykonawop. zainstalowania i uzytkowania.

bez naruszania praw innyoh os6b lub podmiotbw.

»Oswiadczamy, iz uzyskaliSmy wszelkie niezbpdne zapewnienia do zlo2:enia powyzszyoh

o§wiadozeh.

iV.

Gwarancia oraz rekoimia za wadv

Wykohawoa udziela gwarancji oraz rpkojmi za wady przedmiotu zamdwienia na warunkach

okredlonych w niniejszym formularzu. formularzu oferty oraz wzorze umowy.

Wszvstkie dostarczone elementv winnv bv6 obiete gwarancia na ponizszvch zasadach:

1) gwarancja obejmuj^ca sprzpt. w tym oprogramowanie wbudowane zainstalowane na sprzpcie lub

niezbpdne do jego poprawnego funkcjonowania;

2) okno czasowe dia dokonywania zgtoszeh (dostppnodd zgtoszert): 8 godzin na dobp (tj. od

godz.8.00 do godz. 16.00) przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziaiku do piqtku, za wyj^tkiem

przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy).

Zgloszenia dotyczp wszelkich nieprawidiowodci lub innych problemdw dotycz^cych sprzptu (w tym

oprogramowania).
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3)

4)

5)

obsluga zgtoszeb w j?zyku polskim;

czas reakcji na zgloszenie (czas przyst^pienia): w ciqgu 8 godzin liczqc od chwili otrzymania
zgtoszenia; godziny b?d^ liczpne w ramach okna czasbwegp okreblonego w ppkt 2; przez
godzin? nalezy zatem rozumieb gpdzin? (60 minut) mieszczqcg si? w oknie czasovyym dia
dokonywania zgtoszeb, 0 ktbrym mPwa w ppkt 2;

czas riaprawy b?dz wymiany: najppzniej w nast?pnym dniu roboczym pd chwili otrzymania
zgtoszenia; przez dni robocze nalezy rozumieb dni od poniedziatku do pi^tku, za wyjqtkierti dni
ustawowo wolnych od pracy.

Konkretne warunki realizacji naprawy b^dz wymiany b?dq ka2dprazowb uzgadniane z Zamawiajqcyiti.

6) Je2eli naprawa (wymiana) sprz?tu wymaga wymiany no^tiika danych (dysk twardy lub pami?6

flash), Wykonawca zobowi^zuje si? pozostawlb noSnik ppdlegaj?cy wymlanie u Zamawiaj^cego.

7) Dbst?p do.wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogrampwania ze strony prpducenta

sprz?tu, w tyrri prawo.do ich pbbrania i zainstalowania.

8) Dost?p wyznaczonych osbb Zamawiajqcego do baz wiedzy producenta sprz?tu

(oprogrbmowania).

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedstawlciela Wykonawcy:

Data pod pis

1^
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pakiet II

Przedmiotem zamowienia w pakiecie il jest dostawa przetqcznikow z fiinkcjq tqczenia w stos zgodnie

z zasadami okreSlpnymi w SiWZ, w tym zgodnie z niniejszym formuiarzem opis przedmiotu
zamPwienia pakiet ii i wzorem umowy.

Licencje na oprogramowanie dostarezone w ramach zamPwienia zostanq udzielone na czas

nieoznaczony (licencje na oprogramowanie komputerowe), przy zachowaniu zasad i wymogPw
okrePlonych we wzorze umowy.

Miejscem dostawy jest: ul. Kossutha 13,40-844 Katowice ($lqski OW NFZ).

Uwaaal

Zamawiajqcy dopuszcza moiiiwoPP dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek i za

zgod^ Zamawiajqcego, innego modelu przei^cznikPw tego samego producenta ni± model wskazany

przez Wykonawc? w ofercie ziozonej w zamPwieniu nr 16/pn/2018, pod warunkiem i^cznego
spetnienia przesianek opisanych we wzorze umowy.

II. Dostawa przeiacznikow z funkcia iaczenia w stos

Przeiqcznik dostppowy z funkcjq i^czenia w stos- 4szt.

»Nazwa producenta oferowanego przetqcznika sieciowego:

»Nazwa modelu oferowanego przefqcznika sieciowego:

qJ^

1. Obudowa •  Przystosowana do montazu w szafie 19"
•  wysokoPP nie wipksza niz 1U
•  giebokoPP nie wieksza ni2 50 cm

2. Porty •  24 porty 10/100/1000 Mbps
•  4portySFP+ (lOGbps)

3. Funkcja iqczenia w
stos

o  mozliwoPP poigczenia minimum 8 urzqdzert (tego
samego typu) w stos posiadaj^cy wspPlh^ konfiguracjq
oraz adres ip

•  moziiwoPci zestawienia stosu 5 urzqdzeP w topoiogii „fuii
mesh" (poiqczenie - ka^dy z ka2dym)

•  przepustowoPc ka2dego z poi^czeP nie gorsza niz 40
Gbps w ka2dq stron?

•  sumaryczna przepustowoPP pol^czeP stosu nie gorsza
n\i 320 Gbps

•  je^eii do osiqgniecia tej funkcjonainoPci wymagane s^
dodatkowe moduiy iub licencje, to nalezyje dostarczyp w
ramach tego zamPwienia

•  w ramach zamPwienia naieiy rPwnie? dostarczyp
okabiowanie wymagane do poiaczehia W topoiogii „fuii

(a^
O'
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mesh „ 4 przetacznikdw (dtugqSd kabla min P.5 m)
4. WydajnoS6 • Wydajno^d wbudowanej matrycy przelgczajacej nie

gorsza niz 160 Gbps
5. Funkcje 2 warstwy •  obsluga JumboFrames

•  wsparcie d|a protokotu 802,1AB (LLDP) i LLDP-MED
•  pbsiuga protokotu 802.1q (obstuga minimum 4000 tagbw

vlan)
•  obsluga RSTP (802.1w) oraz MSTP (802.1s)
•  obsluga mechanizmbw qos (802.1 p, ToS, TCP/UDP,

DiffScrv

•  obsluga protokotu agregacji portbw 802.3ADi z
moiiiwoSclq zakohpzenia takiego tqczq na portach
dw6ch (pOtqczonyoh ze sobq) przelqcznikbw tego
samego typu (dystrybuowane tqcze agregowane)

•  tabiica mac o pojemnoSci min. 60 tys. wpis6w
6. Funkcje 3 warstwy •  obsluga dynaniiczhych protokolbw routingu RIPv2,

0SPF.0SPFV3
•  Wsparcie dia IPV6
•  Obsluga protokotu VRRP
•  Wsparcie dia PiM-SM 1PIM-DM
•  Wsparcie dia funkcji udp helper
•  Wbudowany serwer DHCP
•  tabiica routingu o pojemnoSci min. 10 tys. wpisdw dia

IPv4 i min. 5 tys. wpisbw dia iPv6
7. Bezpieczertstwo •  autentykacja dolqczonych urzqdzert przy u±yciu 802.1x,

MAC, WWW (dia danego portu musi byd mo2:iiwo§6
rdwnoczesnej obslugi 602.1 x i MAC)

•  wspdipraca z zewnptrznymi serwerami RADIUS
(umoziiwiajqcym w/w autentykacj? dolqczonych
urzqdzeh)

•  obsluga uwierzyteinienia wielu u±ytkownik6w na tym
samym porcie w tym samym czasie

•  zaimpiementowany mechanizm BPDU protection
•  obsluga ACL w Oparciu o fizyczny port, vlan, adres

mac, adres ip oraz port tcp/udp
•  blokowanie nieautoryzowanych servyerdw DHCP
•  obsluga standardu 802.1AE (MACsec) na wszystkich

portach
8. Zarz^dzanie •  mo±iiwoPc zdainego zarzqdzania i konfigurowania

poprzez SSHv2

•  obsluga protokotu SFTP
•  obsluga protokotu SNMPv2c i SNMPv3
•  wbudowany port konsoli (RS232 i USB)
•  wsparcie dia protokotu sFiow iub NetFlow
•  obsluga SNTP

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

•  redundantne zasiiacze pozwalajqce na prace urzqdzenia
w konfiguracji 2N (w rarhach tego zamdwienia naie2y
dostarczyd obydwa zasiiacze)

•  sprawnold zasiiacza nie gorsza ni2 89% (przy
obcia^eniu 50% i zasiianiu 230V)

(N^
OM

■
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III. Wvkonawca zobowiazuie sie i oswiadcza:

a) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si^, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz^t b^dzie

fabrycznle nowy oraz wyprodukowany nie wczeSniej ni± w II potdwie 2017 r. W definicji sprz?tu
fabrycznie nowego nie ,mie§ci sie sprz^t poncwnle wprowadzony na rynek przez producenta

sprz^tu po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. ..refurbished"). Zamawiajqcy nie

dopuszcza dostarczenia przefqcznikdw ponownie wprowadzpnych na rynek przez producenta

po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. jefurbished").

b) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si^, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz^t b^dzle

wyprodukowany zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisamj prawa oraz normami, b^dzie w peinl

wartoSciowy i nadaj^cy s!^ do u2ywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b^dzie posiadat

deklaracje zgodnoSoi CE.

c) Oswiadczamy i zobowiqzujemy sj^, iz oferowany oraz dostarczony przez nas sprz^t pochodzi

z legalnego zrbdta. b?dzie obJ?ty pakietem uprawniert gwarancyjnych (na warunkach opisanych

w SIWZ. w tym we wzprze urnowy) zawartych w cenie i Swiadczonych przez sled serwisowq

producenta sprzptu.

d) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si^, iz w ramach gwarancj! zapewniamy Zamawiajqcemu

dostpp do wszelkich poprawek i najnowszych wersjl oprogramowania wbudowanego

udostppnionych przez producenta. w tym prawo do ich pobrania bezpoSrednio ze strony

producenta baidt w inny spos6b udostppniony przez Wykonawcp. zainstalowania i u2ytkowania.

bez naruszania praw innych os6b lub podmiotbw.

»Oswiadczamy. 12 uzyskalismy wszelkie niezbpdne zapewnieriia do zto2enia powy2szych

oSwiadczeh.

IV.

Gwarancia oraz rekoimia za wadv

Wykonawca udzlela gwarancji oraz rpkojmi za wady przedmiotu zambwienia na warunkach

okreblonych w niniejszym formularzu. formularzu oferty oraz wzorze umowy.

Wszvstkie dostarczone eiementv winnv bv6 obiete gwarancia na poni2szvch zasadach:

1) gwarancja obejmuj^ca sprzpt. w tym oprogramowanie wbudowane zainstalowane na sprz^cie iub

niezbpdne do jego poprawnego funkcjonowania;

2) okno czasowe dia dokonywania zgtoszerl (dostppnobb zgipszeh): 8 gpdzin na dpbp (tj. od
godz.8.00 do godz. 16.00) przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziatku do piqtku, za wyjqtkiem

przypadajqcych na nie dni ustawowo wolnych od pracy).

Zgtoszenia dotycz^ wszelkich nieprawidtowobci lub innych problembw dotyczqcych sprzptu (w tym

oprogramowania).

3) obstuga zgloszeh w jpzyku polskim;

4) czas reakcji na zgtoszenie (czas przystqpienia): w ciqgu 8 godzin iiczqc od chwiii otrzymania

zgtoszenia: gpdziny bpd^ liczone w ramach okna czasowego okreblonego w ppkt 2; przez
godzinp nale2y zatem rozumieb godzinp (60 minut) mieszcz^c^ sip w oknie czasowym dIa
dokonywania zgtoszetl. o ktbrym mowa w ppkt 2;

5) czas naprawy bqd2 wymiany: najpbzniej w nastppnym dniu roboczym od chwiii otrzymania
zgtoszenia; przez dni robocze naleZy rozumiec dni od poniedziatku do piptku. za wyjqtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Konkretne warunki realizacjl naprawy bqd2 wymiany bpdp ka2dorazowo uzgadniane z Zamawiajpcym.



Nrzam6wienia: 16/pn/2018 formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet II

6) Jewell naprawa (wymiana) sprz?tu -wymaga wymiany noSnika danych (dysk twardy lub pami?6

flash), Wykonawca zobowiqzuje si? pozostawib no§nik podlegajqcy wymlanie u Zamawiajqcego.

7) Dost?p do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprpgfamowanja ze strony prpducenta

sprzptu, w tym prawo do ich pobrania i zalnstalpwania.

8) Dpstpp wyznaczonych PsPb Zamawiajqoego do baz . wiedzy producepta, sprZptu
(oprpgramowania).

Imi? i nazwisko upetnomocnipnego przedstawiciela Wykonawcy:

Data ppdpis
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WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAQA!

Wypetniaj^c niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.

Lp. Przedimiot dostawy Wartosc dostawy
(brutto w zlotych)

Data wykdnania
dostawy

(dzien, ihiesi^c, rok)

Podmiot,
na rzecz ktorego dostawa

zostata wykonana (lub jest
nadal wykonywana)

- Wykonawca winien podac
nazw? iadres

Dostawa (umowa)
wykonana,

czy nadal
wykonywana

- Wykonawca winien
podac informacj^ j.w.

1

2

•  3

1
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Wraz z ninieiszytn formularzem Wykonawca sMada dowody. o ktorych tnowa wpkt VIpkt JUt.e SIWZ.

Fotmvlatz wraz z dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiaiqcego w tetminie i na zasadach opisanych w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

r
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomiedzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim z siedzibq^ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

— Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziaia: na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia

zwanym dale) „Zamawiaj^cyni"

a

z  siedzib^ w , adres: , wpisanym do

prowadzbnego przez pod numerem /jezeli dotyczy/,
NIP: , REGON: , wysokosc kapitaiu zakladowego: /jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziaia:

—  , zwanym dale] „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przei^cznikow modulamych, zgodnie z opisem

przedmiotu umowy zawartym w zai^czniku nr 1 do umowy.

Przedmiot umowy obejmuje zamowienie gwarantowane oraz zamowienie objete prawem opcji.

(Uwaga:- nr 1 t(ostaniepr^gotowanj w oparciu oformularr^ opis pr^dmiotu r^mowimiapakiet I ora^ II)-

2. Obok zamowienia gwarantowanego opisanego w pkt ... zalq,cznika nr 1 do umowy, Zama^^aj^cy

zastrzega sobie prawo zrealizowania w ramach niniejszej umowy zamowienia obj^tego prawem opcji

opisanego w pkt... zai^cznika nr 1 do umowy? Realizacja prawa opcji uzalezniona bgdzie od decyzji

(woli) Zamawiaj^cego. Wykonawcy nie przysiuguj^ zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego

w przypadku nieskorzystania z prawa opcji b^dz w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego

z prawa opcji w niepeinym zakresie.

3? Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac umow? przy spelnieniu wszystkich wymogow opisanych

w zalq,czniku nr 1 do umowy, w tym wymogow wynikaj^cych z zobowiqzan Wykonawcy zawartych

w pkt IV zal^cznika nr 1 do umowy.

4. Zamawiaj^cy z t)rtulu zrealizowania przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zaplacic Wykonawcy

wynagrodzenie na zasadach okreslonych w §3 umowy.

je±eli dotyczy Wykonawcy:

5. Wykonawca ppwierza pod\^konawcy/podwykonawcom /firma

podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu

nr 16/pn/2018 pakiet I, tj

6. W toku reahzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 16/pn/2018 pakiet I.

Zmiana bq^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniCm

przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazaniem nowego

podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powoljrwal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamowieh

pubhcznych, w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu (waninku dot. zdolnosci

zawodowej — posiadanie wymaganego doswiadczenia b^dz warunku dotycz^cego sytuacji finansowej),

Wykonawca jest obowiqzany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

fj-i
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Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powoiywat si^ w trakcie post^powania o udzielenie zamowienia (zamowienie nr

16/pn/2018 pakiet I).

7. Wykonawca oswiadcza, ze zaoferowane przel^czniki s^nie sq, konipatybilne [t^apis ̂ stanie dostosoivany

do trescioferty— t(ob. fomulai\oferpipakietI]z posiadanymi przez Zamawiaj^cego przei^cznikami:

HP J9548A 20p Gt / 2P SFP+ v2 zl

HP J9534A 24p Gig-T PoE+ v2 zl

HP J9538A 8p lOG-GbE SFP+ v2 zl.

§2

Termin i miejsce tealizacji umowy

1. Wykonawca zobo-wd^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy w zakresie zamowienia gwarantowanegp

w terminie do 31.12.2018 r., z zasttzezeniem postanowien §7 umowy.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, ZamawiajAcy przekaze Wykonawcy

jednorazow^ informacj? o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ciqgu 7 dni licz^c od

dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot obj?ty prawem opcji

w terminie do 21.01.2019 r. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie. W przypadku

skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj^cy wskaze, ktore z elementow opcji oraz w jakiej liczbie,

konkretnie zamawia.

3. Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprz?t (licencje na oprogramowanie komputerowe)

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

dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszaj^c praw innych osob lub podmiotow, w tym praw

autorskich, prawa wlasnosci, praw do znakow toWarowych, patentow, dobr osobistych oraz,

ze Wykonawca ponosi z tego tytuiu calkowitq, odpowiedzialnosc prawn^ i finansow%

Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniajst Zamawiaj^cego do uzytkowania

dostarczonych wersji oprogramowania (wraz z wszelkimi aktualizacjami, zmianami i modyfikacjami)

zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym zakresie ich funkcjonalnosci.

4. WykonawcaT zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze

ewentualne nosniki CD lub DVD zwiqzane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4

ust.l b^dz ust.2 umowy, w terminie wskaZanym w ustl lub odpowiednio w ust.2 zd.2.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze dokumenty licenc)rjne oraz nosniki, o ktorych mowa

w ust. 4, nie naruszaj^ praw innych , osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, prawa wlasnosci,

praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytuiu

calkowitq, odpowiedzialnosc prawnq,i finansow^

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

umowy niezwlocznie przedlozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji

zgodnosci CE.

7. Wykonawca zobowiqzuje si? dostarczyc przedmiot umowy, tj. zarowno zamowienie gwarantowane,

jak i obj?te prawem opcji, wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko do miejsca Znajduj^cego

si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce dostav/y).

8. Dostawa winna zostac potwierdzona protokolem dostauy, ktory winien zawierac nast?puj^ce dane:

nazwa i adres Wykonawcy (sprzedawcy), numer niniejszej umowy, rodzaj i ilosc dostarczonego

.przedmiotu umowy (wraz z numerami seryjnymi), termin doStaw}'.

9. Konkretny termin (dzieh) dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? uzgodnic z Zamawiaj^cym

telefoniczttte lub za posrednictwem poczty elektrpnicznej, odpowiednio pod numer telefonu lub na

C-
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adres e-mail wskazany w §4 ust.2 umowy, 2 2astrze2eniem, 12 termin ten nie moze naruszac terminu

wskazanego w §2 ust.1 umowy.

10. Zamawiaj^cy mo£e wyrazic zgod^ na realizacj? przedmiotu umowy, tj. zarowno zamowienia

gwarantowanego, jak i objgtego prawem opcji, dostawami czgsciowymi. W celu uzyskania powyzszej

zgody Wykonawca przedklada Zamawiaj^cemu wniosek zawieraj^cy proponowanq, ilosc i rodzaj

asortymentu, ktory ma bye dostarczony w cz^sciach.

W takich przypadkach dokumentami potwierdzaj^cymi poszczegolne dostawy cz^sciowe b?d^

protokotj dostauy c^sdowej. Protokoly te winny zawierac dane okreslone w ust.9 niniejszego paragrafu.

11. Niebezpieczenstwo utraty lub uszkodzenia dostarczanego przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiajq,cego z chwil^ podpisania protokotu dostawy lub danego protokolu dostawy cs^sdowy.

12. Niezwiocznie po podpisaniu protokotu dostawji lub danego protokolu dostany cs^sdowej, Zamawiaj^cy

dokona odbioru jakosciowego sprzgtu potwierdzaj^cego parametry odebranego sprz^tu (zgodnosc

Z opisem przedmiotu umowy) i jego prawidiowe dzialanie. Odbior jakosciowy zostanie potwierdzony

protokoiem odbioru jakosdowego lub odpowiednio protokolem odbioru jakosdowego cs^ysdowegp.

Jednym z warunkow dokonania odbioru jakosciowego jest przekazanie przez Wykonawc?

Zamawiaj^cemu dokumentow gwarancyjnych wystawionych przez producenta danego sprz^tu.

13. Podpisanie protokolu odbioru jakosdowego dotyczttcego zamowienia gwarantowanego (a w przypadku

dostaw cz^sciowych wszystkich protokolow odbioru jakosdowego coysdowego dotycz^cych zamowienia

gwarantowanego) zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem nalezytego wykonania umowy

i  b^dzie podstawq. zwrotu do 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w sytuacji zgodnosci reaHzacji zamowienia gwarantowanego z umow^ w zakresie ilosci, jakosci

odebranego sprz^tu, terminowosci dostawy oraz pozostalych wymogow umowy odnosz^cych si? do

dostawy sprz?tu.

14. Obowiqzek sporz^dzenia protokolu, o ktorym mowa w niniejszej umowie, spoczywa na Wykonawcy.

Protokol winien zostac podpisany przez przedstawicieli obu Stron umowy, o ktorych mpwa

odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umowy.

§3

Wynagtodzenie i sposob zaplaty

1. Z tytulu wykonania zamowienia gwarantowanego Zamawiaj^cy zaplad Wykonawcy wynagrodzenie

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

netto: zl, zgodnie z pkt I zai^cznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

(Uwaga:pkt I ̂alcyssyiika nr 2 tystanie pr^gotowany w opardu 0 pkt 1A.formularsyi oferty pakietl).

W prsypadku. gdy obowiatrek podatkowy zgodnie ^ prssepisami 0 podatku od towarow i uslug bedsiie spocsywal na

Zamawiajaym ust. 1 brvyni: Z tytulu wykonania zamowienia gwarantowanego Zamawiaj^cy zaplad

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosd: zl (slownie; zlotych), bez podatku

od towarow i uslug, zgodnie z pkt I zal^cznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

2. Wynagrodzenie okredone w ust.l niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki

i naleznosd zwiqzane z realizacj^ zamowienia gwarantowanego, w tym koszty transportu do

wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu zamowienia gwarantowanego, a takze

koszty zwi^zane z realizacj^ zobowi^ah z tytulu gwarancji ir?kojmi za wady.

W prypadku. gdy obowiatyk podatkowy 7godnie y prsrepisami 0 podatku od towarow i uslug bedsne spoctywal na

Zamawiaiaym w ust.2 in jinepoprsrednku dopisuie sie: „za wyj^tkiem podatku od towarow i uslug (VAP)".
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3. W przypadku skotzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji w caiosci lub w cz?sci, Zamawiaj^cy

zapiaci Wykonawcy wynagtodzenie za konkretnie zamowione elementy objgte prawem opcji wedlug

cen jednostkowych podanych w pkt II zaiqcznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa. Podane ilosci

sztuk dla poszczegolnych elementow prawa opcji nie mogq, zostac przekroczone.

Ceny podane w pkt II zal^cznika nr 2 do umowy zawierajq. odpowiedmo wszeUde koszty, opiaty, podatki

i naleznosci Zwiqzane z reaUzacjq, danego przedmiotu (elementu) objgtego prawem opcji, w tym koszty

transportu do wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy obj^tego prawem

opcji, a takze koszty zwistzane z reaHzacj^ zobowiq,zan z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady.

(Uwaga: pktU nr 2 t^stanieprr^gotowany w oparciu o pkt 1B formular:^ ojerpj pakiet I).

W prpypadku. vdy ohomatrek podatkowy ^vodnie z prsppisami o podatku od towarow i ustug bedm spoctywat na
Zamamiaiaym w ust.3 in fine po prrrecinku dopisuje sie: „za wyj^tkiem podatku od towarow i uslug (VAT)".

4. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu, nast^i w fomaie polecenia

przelewu w terminie do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez

Wykonawcy prawidlowo wystawiotiej faktury VAT, na podstawie protokolu odbiom jakosciowego, na

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. Zamawiaj^cy dopuszcza platnosd

cz^sciowe na podstawie danego protokolu odbioru jabosciowego c^sdowego przy spelnieniu warunkow

opisanych w niniejszej umowie.

5. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, nast^i w formie polecenia

przelewu w terminie do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez

Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokolu odbioru jakosdomgo

potwierdzaj^cego realizacj? prawa opcji, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

6. Wartosc faktury VAT wystawionej na podstawie ust.4 niniejszego paragrafu, nie moze przekrpczyc

kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wartosc faktury VAT wystawionej na podstawie ust.5 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyc

kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Sv Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostarczenia faktury VAT w terminie zgodnym

z obowi^zuj^cymi przepisami, nie pozniej jednak niz w dniu 25.01.2019 r. z zastrzezeniem regulacji §7
umowy.

9. 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^

i platnikiem faktur VAT jest Slstski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzib£(. w Katowicach, ul. Kossutha

13, 40-844 Katowice.

10. Za dat? dokonania platnosd Wynagrodzenia uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

11. Zamawiaj^cy zaplad Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone

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

wezwania do zaplaty.

12. Przeniesienie wierzytelnosd wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trZecd^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

13. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie przed zakohczeniem dostawy, zmiana

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

netto z tytulu umowy, w tym takze ceny (wartosci) netto podane odpowiednio w pkt I i pkt II

zalatcznika nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie

obowi^zujq^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie nie przekroczylo odpowiednio ceny za

zamowieni^gwarantowane oraz za zamowienie obj?te prawem opcji.

CM
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W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych w umowie, w tym

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

Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie wprowadzona w drodze

pisemnego aneksu do umowy.

§4

1. Osob^ zobowi^zanq, i uprawiiionq, ze strbny Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^.
niniejszej umowy w zakresie formalnym, jest: , -tel , adres e-mail:

lub , tel. , adres e-mail:

2. Osobq, zobowi^zanq, i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^

niniejszej umowy w Zakresie merytorycznym oraz upowaznion^ do podpisania protokolow,

o ktorych mowa w niniejszej umoAvie, jest: , tel , adres e-mdl: lub , tel.
, adres e-mail: Dla skutecznosd wystarczy dzialanie jednej z wymienionych

osob. i

3. Osob^ upbwaznion^ Ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz zobowi^zan^ do nadzorowania realizacji umowy jest , tel ,

tel. kom , adres e-mail:

4. Ewentualna zmiana osob wskazatiych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosd b?dzie wymagala
jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresd
oswiadcZenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje zmiana.

§5

Warunki gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

1. Wykonawca udziela ... - miesi^cznej gwarancji i ... - miesi^cznej r^kojmi za wady [zapis

zostanie uzupelniony stOsownie do tresd oferty — formularz oferty pakiet 1] przedmiotu umowy na

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

gwarancji i r^kojmi za wady Uczony jest od dnia podpisaniaprotokotu odbioru jakosciowego odpowiedmo

przedmiotu obj^tego zamowieniem gwarantowanym bq,dz przedmiotu obj?tego prawem opcji

(realizacja prawa opcji w pelnym lub niepelnym zakresie — w zaleznosci od decyzji (wok)

Zamawiaj^cego).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za realizacj? przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do usunigda wad fizycznych przedmiotu umowy (naprawa) lub do
dostarczenia nowego przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli wady ujawni^ si? w okresie
gwarancji. Zasady uprawnien z tytulu gwarancji oraz r?kojmi za wady reguluje pkt IV zal^cznika nr 1
do umowy.

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

a) na z^danie Zamawiaj^cego - jezeli w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie

naprawy, a przedmiot jest nadal wadliwy. W takim przypadku Zamawiaj^cy zglosi Wykonawcy

z^datiie wymiany w trybie wskazanym w ust. 8;

b) na wniosek Wykonawcy - jezeK usuni?cie wady wi^zaloby si? z nadmiemym utrudiueniem dla

Wykonawcy lub byloby nieuzasadnione ekonomicznie. W takim przypadku Wykonawca zglosi

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

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

5. W przypadku zaismienia ktorejkolwiek okolicznosci uzasadniaj^cej z^danie wymiany opisanej
w ust.4 lita lub lit.b niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowistzuje si? do wymiany przedmiotu
umowy na wolny od wad wraz Z jegp dostarcMniem do miejsca, o ktorym mowa w §2 ust.7 umowy.

(r
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w terminie do 7 dni licz^c od dnia zgloszenia dokonanego z zachowaniem zasad wskazanych

odpowiednio w ust. 4 lit.a lub lit.b.

6.' W przypadku zgloszenia przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosci lub innych problemow

dotycz^cych sprz^tu (w tym oprogramowania), Wykonawca zobowiqzuje si§ zapewnic czas reakcji

(czas przyst^ienia) oraz czas naprawy zgodne z okreslonymi w pkt IV zal^Cznika nr 1 do umowy.
Konkretne warunki realizacji naprawy bgd^ kazdorazowo uzgadniane z Zamawiaj^cym w drodze

korespondencji e-mail (adresy e-mail wskazane w ust.8). Czynnosci Wykonawcy b?d^ kontynuowane

az do protokolamego usuniecia rdeprawidlowosd.

7. Wszellde koszty zwi^zane z naprawy b^dz wymian^ ktoregokolwiek z elementow skladaj^cych si?

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

8. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zatnawiaj^cego b%dz z tytulu rgkojmi

za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy, mogq, bye skutecznie ptzekazane przez Zamawiaj^cego

za posrednictwem nastepujq,cych kanalow kontaktu: poczty elektronicznej na adres e-mail:

i/lub faksu: i/lub telefonu: i/lub udost^pnionego portalu

intemetowego / w dniu s^awarda umon^ Wykonawca wska^e konkretne kanaty kontaktu, jt. co najmniej dwaj.

Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca zobowiqzuje si? kazdorazowo niezwlocznie potwierdzic

Zamawiaja,cemu.

Wykonawca zobowiq,zuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie dotyczj^cej

wskazanych w ust.8 zd.l kanalow kontaktu (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu na

pismie lub faksem: lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ), pod

rygorem uznania zgloszenia dokonanego przez Zamawiaj^cego ww. kanalami kontaktu za skuteczne.

Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania nieprawidlowosci lub iimych problemow dotycz^,cych
sprz?tu (w tym oprogramowania) zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do umowy (okno czasowe dla dokonywania
Zgloszeh).

9. Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu ewentualne dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu

podpisania protokolu odhibru jakosciowego. Wykonawca oswiadcza, iz udzielona gwarancja stanowi

gwarancj? producelita sprz?tu.

10. 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^ane postanowieniami niniejszej umowy. Warunki gwarancji opisane

w dokumentach gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych w umowie.
11. Uprawnienia i zobowiqzania z tytulu r?kojmi za wady okreslaj^ przepisy kodeksu cywilnego.

12. Zasady opisane w niniejszym paragrafie maj% zastosowanie zarowno do zamowienia

gwarantowanego, jak i przedmiotu obj?tego prawem opcji.

§6

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezjrtego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? zaplacic
Zamawiaj^cemu kar? umown^:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia okre^onego w §3 ust.1 umowy, w przypadku odst^ienia od
umowy przez Zamawiaj^cego z ktorejkolwiek z przyczyn lezq,cych po stronie Wykonawcy,
o ktorych mowa w §7 ustl pkt 1, a takze jezeli Wykonawca zlozy oswiadczetiie o odst^ieniu od
umowy b^dz o rozwi^Zaniu umowy; Postanowienia ustl Kt.a nie naruszaj^ postanowieh ust.4
niniejszego paragrafu;

b) w wysokosci okre^onej w §7 ust.6 umowy w przypadku rozwi^zania umowy z ktorejkolwiek
z przyczyn, o ktorych m<wa w §7 ustl pkt 2 umowy;

I  ' \ U1 fc /1 / dr-" 1^1 \
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c) w wysokosci 25,00 za kazdy dzien opoznienia w stosunku do tetminu okreslonego w §2 ust.1

umowy, z zastrzezeniem §7 ust.l pkt 1 umowy;

d) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od

wad w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust.S umowy;

e) w wysokosci 300,00 zl" Za .kazdq, rozpocz^t^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji

(czasu przyst^ienia), o ktorym mowa w pkt IV ppkt 4 zal^Cznika nr 1 do umowy, liczonego w

ramach okna czasowego okreslonego w pkt IV ppkt 2 zal^cznika nr 1 do umowy;

^ w wysokosci 50,00 zl" za kazdy dzien opoznienia w stosunku do czasu naprawy, o ktorym mowa

w pkt TV ppkt 5 zal^cznika nr 1 do umowy;

g) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku mozliwosci skutecznego przekazania przez

Zanaawiaj^cego zgloszenia, o ktorym mowa w §5 ust.8 umowy, trwaj^cy dluzej niz 2 godziny

(przez godzin? w omawianym przypadku nalezy rozumiec godzin? (60 minut) mieszcz^ci^ si? w

oknie czasowym dla dokonywania zgloszen, o ktorym mowa w pkt IV ppkt 2 zalq,cznika nr 1 do

umowy);

h) w wysokosci oraz na zasadach okreslonych w zal^czniku nr 3 do umowy — Umowa o zachowamu

poufnosci w NFZ.

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umownq, w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania
do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu
kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku
do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^ienia okolicznosci sity wyzszej
w rozumieniu przyj?tym w doktrynie i orzeczriictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego
przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne
dzialania przyrody, zamieszki uliczne, o ile mialy wplyw na wykonanie unaowy.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy
Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocztiie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac

pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako
sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy

b%dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminu

wykonania zamowienia b^dz innego terminu, do ktorego zachowania Wykonawca jest zobowi^zany na

podstawie niniejszej umowy, zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.

§7

Odsttmienie od umowy i rozwittzanie umowy

1. Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku 2018,

Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w dostawie sprz?tu w stosunku do terminu, o ktorym

mowa w §2 ust.1 umowy (zamowienie gwarantowane) lub §2 ust.2 umowy (prawo opcji) przekraczaj^cego

dat? 21.01.2019 r., Zamawiajq,cy b?dzie mogl skorzystac z prawa do:

1) odstapienia od umowy:

a) w sytuacji, gdy w terminie do dnia 21.01.2019 r. Wykonawca nie dostarczy zadnego sprz?tu obj?tego

zamowieniem gwarantowanym;
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b) w sytuacji, gdy mimo dostarczenia calego sprz^tu obj?tego zamo'wieniem gwarantowanym, co do

ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru/6w jakosciowego, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy

Zamawiaj^cemu w terminie do dnia 25.01.2019 r. zadnej faktury/faktur VAT.

2) rozwiazania umowy pod wamnkiem, ze nie zachodzi jednoczesnie przeslanka odst^ienia od umowy,

o ktorej mowa w ust.1 pkt 1 lita lub litb:

a) w przypadku, gdy w terminie do dnia 21.01.2019 r. Wykonawca nie dostarczyl czesci sprz^tu obj^tego

zamowieniem gwarantowanym;

b) w sytuacji, gdy w stosunku do cz^sci dostarczonego sprz^tu obj^tego zamowieniem gwarantowanym, co

do ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru/6w jakosciowego, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy

Zamawiaj^cemu w terminie do dnia 25.01.2019 r. danej faktury VAT;

c) w przypadku, gdy do dnia 21.01.2019 r. Wykonawca nie dostarczy calosci lub cz^sci sprz?tu obj^tego

prawem opcji (tj. elementow konkretnie zamowionych przez Zamawiajq,cego);

c) w s)^acji, gdy w stosunku do dostarczonego sprz^tu obj?tego prawem opcji, co do ktorego

Zamawiaj^cy dokonal odbioru/6w jakosciowego, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu

w terminie do dnia 25.01.2019 r. danej faktury VAT. ^

2. Odst^ienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nast^ic poprzez pisemne

oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? odstqpienia od

umowy. Odst^ienie od umowy winno nast^ic w terminie do 7 dni licz^c od dnia powzi^cia wiadomosci

o przyczynie odstqpienia poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy. W przypadku odst^ienia

od umowy Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

3. Rozwi^zanie umowy winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem

na okolicznosci stanowi^ce podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy nast^puje ze skutkiem

natychmiastpwym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

4. W przypadku rozwiqzania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za sprz^t faktycznie

dostarczony Zamawiaj^cemu do dnia 21.01.2019 r., co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru/6w

jakosciowego, a faktura/faktury VAT za ten sprz^t zostala wystawiona i dostarczona Zamawiaj^cemu do

uplywu terminu, o ktorym mowa w §3 ust.8 umowy (tj. do dnia 25.01.2019 r.).

5. W przypadku odst^ienia od umowy Zamawiajq,cemu przysluguje uprawnienie do naliczenia Wykonawcy

kary umownej (niezaleznie od innych kar umownych) w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w §3 ust.l umowy, z zastrzezeniem §6 ust.4 umowy.

6. W przypadku rozwiqzania umowy Zamawiaj^cemu przysluguje odpowiednio uprawnienie do naliczenia

Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10% wartosci brutto

sprz^tu niedostarczonego w terminie do dnia 21.01.2019 r. (wedlug cen zawartych w zal^czniku nr 2 do

umowy — kalkulacja cenowa) b^dz uprawnienie do naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od mnych kar

umownych) kary umownej w wysokosci 10% wartosci brutto, na jakq, miala opiewac niewystawiona i/lub
niedostarczona faktura VAT, z zastrzezeniem §6 ust.4 umowy.

§8

Zabezpieczenie nale^^tego wykonania umowy

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (slowme:

zlotych), CO stanowi 10% ceny oferty (tj. ceny za zamowienie gwarantowane).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn% lub

kilka fon i, o ktorych moy^a w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
8

n  '
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zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem d^iosci zabezpieczenia i bez zmniejszania

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

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzenieni. Zmiana formy zabezpieczenia

zostanie ■wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
3. W okcesach przyslugujq,cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (odpowiednio 70 % i 30%),

Zamawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosd wyst^ienia z roszczeniem z tytulu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilo
w okresie waznosd zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostaio wniesione w formie dokumentu -
w okresie waznosci dokumentu).

4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonarie zostan^ zgodnie z art. 151 Prawa zamowien
pubUcznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w dwocb cz^sdach.
Do 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dm Ucz^c od dnia
nalezytego wykonania zamowienia gwarantowanego, tj. od dnia podpisania protokotu odbioru
jakosdowego dotycz^cego zamowienia gwarantowanego. Pozostale do 30% kwoty wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dmu po
uplywie okresu r^kojmi za wady uwzgl^dniaj^cego rowniez uplyw rgkojmi za wady przedmiotu
umowy obj^tego prawem opcji (jezeli Zamawiaj^cy skorzysta z prawa opcji).

§9
Umowa o zachowaniu poufiiosci w NFZ

1. Osoby Horace udziai w reaHzacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze majq,ce bezposredni dostgp do sprz?tu Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacj^
niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zan z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady,
zobowi^zane s% do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufaych dotycz^cych Zamawiaj^cego,
w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych
podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakde realizacji umowy niezaleznie od form przekazania
tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby
i  podmioty, ktorymi posluguje si? wykonuj^c obowi^zki wynikaja,ce z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za namszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosd w NFZ stanowijica zal^cznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania
poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w .NFZ, w sytuacji, gdy zachodz^
przeslanki do ziozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^iCego do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do
powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

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

§10
1. Zamawiaj^cy dopuszcza mozUwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek i za zgod^

Zamawiajq,cego, innego modelu przel^cznikow modulamych tego samego producenta niz model wskazany
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przez Wykonawc? w ofercie ziozonej w zamowieniu nr 16/pn/2018 pakiet I, pod warunkiem t^cznego
speinienia ponizszych przesianek:

a) inny model przel^cznikow modulamych tego samego producenta bgdzie spelnial wymogi opisane
w zamowieniu nr 16/pn/2018 pakiet I, tj. nie b^dzie gorszy od modelu wskazanego w ofercie
Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 16/pn/2018 pakiet I biorq^c.pod uwag? kompleksow^ ocen?
parametrow przel^cznikow modulamych oraz eel przedmiotowej dostawy;

b) inny model przei^cznikow modulamych nie spowoduje podwyzszenia wynagrodzenia
(wynagrodzenie moze jednak zostac obnizone);

c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta przel^cznikow

modulamych potwierdzaj^ce, iz model wskazany w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr

16/pn/2018 pakiet I nie jest mozliwy do dostarczenia przez Wykonawcy.
2. Zmiana, o ktorej mowa w niniejszyna paragrafie, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do umowy

poprzedzonego pisemnq, zgodq, Zamawiajq^cego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu wykonania

umowy. Jezeli zmiana modelu b^dzie oznaczala obnizenie wynagrodzenia, niniejsze zostanie obj?te tresciq,

ww. aneksu do umowy.

§11

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

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

2. W sprawach nieuregulowariych postanowieniami niniejszej umowy majq, zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 16/pn/2018 pakiet I.

4. Ewentualne spory powstale na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddajq, rozstrzygni^ciu s^du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).

5. Umowa zostala sporzjtdzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

Zat^cznik nr 1 do mnpwy zostanie przygotowany w oparciu o formularz opis przedmiotu
zamowienia,

Za1:^czniknr2 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o pkt lA formularza oferty.
Zatqcznik nr 3 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o wzor UmoWy o zachowaniu
poufnosci wNFZ zafqczony do wzoru niniejszej umowy.

kierownik

Dzialu Planowania i Analiz EkonomicznychSlaskiego Oddzialu Wojewbdzkiego
Narodowego Fundu^Zdrowia w Katowicacn

Ma^^^efani
p.o. KJERyWbfil^

Dziahilnwestycji ii^UnoWier TOblipzaych
8la§Wegoj^ ■ " = -1-'^

Narodmego ijmid
^ahiWoj^

iiZdrowiai Shtowicaeh

zQtmynaKm

a-A

NACZELNlK
Wydziahi Ksipgowo^ci
Gldwny Ksi^ovvy

Slaskiego Oddzialu Wojewddzkiego
Narodowego Fundusai Zdrowia w Katowicach
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Slqakim Oddzialem Wojewodzk^ z siedzib^ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, repfezentowan)rm przez;

— Dyrektora Sl^sMego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego FundusZu Zdrowia,

w imieriiu ktorego dziala: na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia

zwanym dale) ,,Zamawiaj^cym"

a

z  siedzib^ w , adres: , wpisanym do

i  prowadzonego przez pod numerem /jezeli dotyczy/,
NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu zakladowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala:

-  , zwanym dale] ,,Wykonawc^",
o tresci nastgpuj^cej:

§1
Pfzedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przel^cznikow z funkcj^ l^czenia w stos, zgodnie

z opisem przedmiotu umowy zawartym w zalq,czniku nr 1 do umowy.

(Uwaga: s^aicic^nik nr 1 ̂ pstanu pr^ggotowany w oparciu o formulary opis pn^dmiotu v;am6wiema pakiet I ora;^^

2. Wykonawca zqbowi^zuje si? zrealizowac umbw? przy speinieniu wszystkich wympgow ppisanych
w zal^czniku nr 1 do umowy, w tym wympgow wynikajq,cych z.zpbowi^zan Wykonawcy zawartych

. w pkt iV zal^cznika nr 1 do umowy.
3. Zamawiaj^cy z tytulu zrealizowania przedmiotu umowy zobpydqzuje si? zaplacic Wykonawcy

wynagrodzenie na zasadach okre^pnych w § 3 limowy.

jezeli dotyczy Wykonawcy:

4. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma

podwykoriawcy/, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu
nr 16/pri/2018 pakiet II, tj.

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

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 16/pn/2018 pakiet
II. Zmiana b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniern

przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany ^ ze wskazaniem nowego

podwykonawcy. Jezeli zmiana albo, rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywal si? na. zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu (warunku dot. zdolnosci

zawodowej — posiadanie doswiadczenia b^dz warunku dotycz^cego sytuacji finansowej), Wykonawca

jest obowiqzany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

sampdzielme spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca

ppwolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia (zamowienie nr 16/pn/2018 pakiet

I^. -
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§2

Tetmin i miejsce tealizacji umowy

1. Wykonawca zobpAwi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy w terminie do 31.12^2018 r.,

z zastrzezeniem postanowien §7 umowy.

2. Licencje na Oprogramowanie dostarczone w ramach umowy (Ticencje na oprogramowanie

komputerowe) zostajq, udzielone na czas nieoznacZony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo do

ich dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszaj^c praw innych osob lub podmiotow, w tym praw

autorskich, prawa wlasnosci, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz,

ze Wykpnawca ponosi z tego tytulu catkowit^ odpowiedzialnosc prawnq,i finansow^.

Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniaj^ Zamawiaj^cego do uzytkowania

dostarczonych wersji oprogramowania (wraz z wszelkimi aktualizacjami, zmianami i modyfikacjami)

zgodnie z ich przeznaczeniem w peinym zakresie ieh funkcjonalnosci.

3. W przypadku odst^ienia od umowy, Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia

w stosunku do Zamawiaj^cego.

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

ewentualne nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4

ust.l b%dz ust.2 umowy, w terminie wskazanym w ust.l.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? na z^danie ktorejkolwiek z osob wskazanych w §4 ust.1 b^dz ust.2

umowy niezwlocznie przedlozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji

zgodnosd CE.

6. 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).

7. Dostawa winna zostac potwierdzona protokotem dostawy, ktory winien zawierac nast?puj^ce dane:

nazwa i adres Wykonawcy (sprzedawcy), numer niniejszej umowy, rodzaj i ilosc dostarczonego

przedmiotu umowy (wraz z numerami seryjnymi), termin dostawy.

8. Konkremy termin (dzieh) dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? uzgodnic z Zamawiajq.cym

telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio pod numer telefonu lub na

adres e-mail wskazany w §4 ust.2 umowy, z zastrzezeniem, iz termin ten nie moze naruszac terminu

wskazanego w §2 ust.1 umowy.

9. Zamawiaj^cy moze wyrazic zgod? na realizacj? przedmiotu umowy dostawami cz?sciowymi. W celu

uzyskania zgody j.w. Wykonawca przedklada Zamawiaj^cemu wniosek zawieraj^cy proponowan^

ilosc i rodzaj asortymentu, ktory ma bye dostarczony w cz?sciach.

10. Niebezpieczehstwo utraty lub uszkodzenia dostarczanego przedmiotu umowy przechodzi na

Zamawiaj^cego z chwilq, podpisaniaprotokotu dostany.

11. Niezwlocznie po podpisaniu protokotu dostawy lub danego protokotu dostany cs^sciowej, Zamawiaj^cy

dokona odbioru jakosciowego sprz?tu potwierdzaj^cego parametry odebranego sprz?tu (zgodnosc z

opisem przedmiotu umowy) i jego prawidlowe dzialanie. Odbior jakosciowy zostanie potwierdzony

protokotem odbioru jakosdowego lub odpowiednio protokotem odbioru jakosdowego cs$sdoivego.

Jednym z warunkow dokonania odbioru jakosciowego jest przekazanie przez Wykonawc?

Zamawiaj^cemu dokumentow gwarancyjnych wystawionych przez producenta danego sprz?m.

12. Podpisanie protokotu odbioru jakosdowego (a w przypadku dostaw cz?sciowych wszystkich protokotow

odbioru jakosdowego (^sdowegd) zostanie uznme za tozsame z potwierdzeniem nalezytego wykonania

umowy i b?dzie podstaw^ zwrotu do 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w sytuacji zgodnosd realizacji zamowienia gwarantowanego z umow^ w zakresie ilosd, jakosd.
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odebranego sprz^tu, terminowosci dostawy oraz pozostaiych wymogow umowy odnosz^cych si? do

dostawy sprz^tu.

13. ObowiEizek sporz^dzenia protokoluj.o ktorym mowa w niniejszej umowie, spoczywa na Wykonawcy.

Protokol winien zostac podpisany przez przedstawicieli obu Stron umowy, o ktorych mowa

odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umo^.

§3

Wynagtodzenie i sposob zaplaty

1. Z tytulu wykonania zamowienia Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagtodzenie w

wysokosci: zi brutto (slownie: zlotych brutto), w tym wjmagrodzenie

netto: zi, zgodnie z pkt I zai^cznika nr 2 do umowy ̂  kalkulacja cenowa.

(Uwaga: v^tqct^nik nr 2 t^staniepr^gotowany w oparciu o pkt 1yiformulary oferty).

W pryypadku. gdv obomas-ek podatkom zgodnie s^^prvepuami o podatku od towarow i uslug bedsie ria.

Xamamajaam ust. 1 _ hrtrpsi: Z tytuiu wykonania zamowienia Zama\waj^cy zapiaci Wykonawcy

wynagtodzenie w wysokosci: zi (siownie: ziotych), bez podatku od towatow i

usiug, zgodnie z pkt I zai^cznika nt 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

2. Wynagtodzenie okteslone w ust.l niniejszego patagtafu zawieta wszelide koszty, opiaty, podatki

i naleznosci zwi^zane z tealizacj^ umowy, w tym koszty ttanspotm do wskazanego mjejsca

i toziadunku, ubezpieczenia ptzedmiotu umowy, a takze koszty zwi^zane z tealizacjq, zobowi^zan

z tymiu gwatancji i t^kojmi za wady ptzedmiotu umowy.

W pr^ppadku. gdy ohowiatrek podatkom s-godnie y prvepisami o podatku od towarow i uslug bedTte spocspruat

na Zamawiajatpm w ust.2 inpinepo prrrednku dopisuk sie: „za wyj^tkiem podatku od towatow i usiug (VAT)".

3. Zapiata wynagtodzenia, o ktotym mowa w ust.l niniejszego patagtafu, nast^i w fotmie polecenia

ptzelewu w tetminie do 30 dni licz^c od dnia dostatczenia dp siedziby Zamawiaj^cego ptzez

Wykonawcc ptawidiowo wystawionej faktuty VAT, na podstawie protokolu odbioru jakosciowego,

na tachunek bankowy Wykonawcy podany na faktutze VAT. Zamawiaj^cy dopusZcza piamosci

cz^sciowe na podstawie danego protokolu odbioru jakosciowego c^sciowego ptzy speinieniu watunkow

opisanych w niniejszej umowie.

4. Wattosc faktuty VAT wystawionej na podstawie niniejszej umowy, nie moze ptzektoczyc kwoty

wynagtodzenia, o ktotym mowa w ust. 1 niniejszego patagtafu.

5. Wykonawca zobowistzuje si? do wystawienia i dostatczenia fakmty VAT w tetminie zgodnym

z obowiqzujq,cymi ptzepisami, nie pozniej jednak niz w dniu 25.01.2019 t. z zasttzezeniem tegulacji §7

umowy. W ptzypadku wystawienia i dostatczenia Zamawiaj^cemu fakmty VAT po tym tetminie,

Zamawiaj^cy bgdzie uptawniony do odst^ienia od umowy z zachowaniem zasad okteslonych w §6a

umowy otaz do naliczenia Wykonawcy katy umownej w wysokosci 10% wynagtodzenia caikowitego

bmtto okte^onego w ustT niniejszego patagtafu.

6. Na faktutze VAT Wykonawca winien umiescic nastcpuj^ce dane nabywcy: Natodowy Fundusz

Zdtowia z siedzibq^ w Watszawie ul. Gtojecka 186, 02-390 Watszawa, NIP: 1070001057. Odbiotcq.

i piamikiem fakmt VAT jest Sl^ski Oddziai Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach, ul. Kossutha

13, 40-844 Katowice.

7. Za date dokonania piamosci wynagtodzenia uznaje sie dzien obci^zenia tachunku Zamawiaj^cego.

(aa-
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8. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego

wezwania do zapiaty.

9. Przeniesienie ■wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

10. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie przed zakonczeniem dostawy, zmiana
zostanie uwzgl^dniona w umowie. W przypadku zwi^kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie
netto z tytuiu umowy, w tym takze ceny (wartosci) netto podane odpowiednio w pkt I i pkt II
zal^cznika nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie
obowiqzuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie nie przekroczylo ceny za zamowienie.
W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych w umowie, w tym
w zai^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowiq.zuj^cej (nizszej) wysokosci.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie wprowadzona w drodze
pisemnego aneksu do umowy.

§4
1. Osob^. zobowiq^zan^ i uprawnionq, ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacjq,

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

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

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

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

3. Osob^ upowaznionq, ze strony Wykonawcy do podpisania protokolu, o ktorym mowa
w niniejszej umowie oraz zobowi^zan^ do nadzorowania reahzacji umowy jest , tel
tel. kom , adres e-mail:

4. Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosci bgdzie wymagala
jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresci
oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowiqzuje zmiana.

§5
Warunki gwatancji i t^kojmi za wady przedmiotu umowy
1. Wykonawca udziela ... - miesi^cznej gwarancji i ... - miesi^cznej t^kojmi za wady [zapis

zostanie uzupelniony stosowiue do tresci oferty — formularz oferty pakiet 11] przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz w zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg okresu
gwarancji i rekojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokolu odbiorujakosciomgo.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za realizacje przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiqzuje si? do usuniecia wad fizycznych przednaiotu umowy (naprawa) lub do

dostarczenia nowego przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli wady ujawnist si? w okresie
gwarancji. Zasady uprawnieh z tytuiu gwarancji oraz rekojmi za wady reguluje pkt IV zal^cznika nr 1
do umowy.

4. Wymiana przez Wykonawce przedmiotu wadhwego na nowy ,wolny od wad nast^i w dwoch
przypadkach:

a) na z^danie Zamawiaj^cego - jezeli w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie
naprawy, a przedmiot jest nadal wadKwy. W takim przypadku Zamawiaj^cy zglosi Wykonawcy
z^d^ip wymiany w trybie wskazanym w ust. 8;

..4
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b) na wniosek Wykonawcy - jezeli usunigde wady wi^zaloby si? z nadmiemym utrudnieniem dla

Wykonawcy lub byioby nieuzasadnione ekonomicznie. W takim przypadku Wykonawca zglosi

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

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

5. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci uzasadniaj^cej z^danie wymiany opisanej
w ust.4 Uta lub Utb nimejszego paragtafii, Wykonawca zobowi^zuje si? do wymiany przedmiotn
umowy na wolny od wad wraz z jego dostarczeniem do miejsca, o ktoiym mowa w §2 ust.6 umowy,
w terminie do 7 dni Uczq^c od dnia zgloszenia dokonanego z zachowaniem zasad wskazanych
odpowiednio w ust. 4 Kt.a lub litb.

6. W przypadku Zgloszenia przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosd lub innych problemow
dotycz^cych sprz?tu (w tym oprogramowania), Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic czas reakcji
(czas przyst^ienia) oraz czas haprawy zgodne z okredonymi w pkt IV zal^cznika nr 1 do xomowy.
Konkretne warunki realizacji naprawy b?dq. kazdorazowo uzgadniane z Zamawiaj^cym w drodze
korespondencji e-mail (adresy e-mail wskazane w ust.8). Czynnosd Wykonawcy b?d^ kontynuowane
az do protokolamego usrmi?da nieprawidlowosd.

7. Wszelkie koszty z\dqzane z naprawy bq^dz wymiany ktoregokolwiek z elementow skladajjicych si?

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

8. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego bq,dz z lytulu r?kojmi

za wady w)mikaj^cych z niniejszej umowy, mog^ bye skutecznie przekazane przez Zamawiaj^cego

za posrednictwem nast?puj^cych kanalow kontaktu: poczty elektronicznej na adres e-mail:

i/lub faksu: i/lub telefonu: i/lub udost?pnionego portalu

intemetowego / w dniu ̂ aivama umowy Wykonawca wska^e konkretne kanaty kontaktu, tj. co najmniej dwaj.

Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca zobowi^uje si? kazdorazowo niezwlocznie potwierdzic

Zamawiajjicemu.

Wykonawca zobowiqzuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiajqcego o kazdej zmiatoie dotycz^cej

wskazanych w ust.8 zd.l kanalow kontaktu (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu na

pismie lub faksem: lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ), pod

rygorem uznania zgloszenia dokonanego przez Zamawiaj^cego ww. kanalami kontaktu za skuteczne.

Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania nieprawidlowosci lub innych problemow dotycz^cych
sprz?tu (w tym oprogramowania) zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do umowy (okno czasowe dla dokonywania

zgloszeh).

9. Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu ewentualne dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu
podpisania protokotu odbioru jakosctowego. Wykonawca oswiadcza, iz udzielona gwarancja stanowi

gwarancj? producenta sprz?tu.

10. 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. Warunki gwarancji opisane

w dokumentach gwarancyjnych mog% bye korzystniejsze od okreslonych w umowie.
11. Uprawnienia i zobowiq^zania z tytulu r?kojmi za wady okreslaj^ przepisy kodeksu cywilnego.

§6

Kary umowne

W przypadku riiewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiqzuje si? zapladc

Zamawiaj^cemu kar? umownq,:

a) w wysokosd 10% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.l umowy, w przypadku odst^ienia od
umowy przez Zamawiajvego z ktorejkolwiek z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy,
o ktorych mowa w §7 ust.l pkt L a takze jezeli Wykonawca zlozy oswiadczenie o odst^ieniu od

/
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umowy bq,dz o rozwi^zaniu umowy; Postanowienia ust.1 lit.a nie naruszajq^ postanowien ust.4
niniejszego paragrafia;

b) w wysokosd okreslonej w §7 ust.6 umowy w przypadku rozwi^zania umowy z ktorejkolwiek
z przyczyrij o ktorych mowa w §7 ust.l pkt 2 umowy;

c) w wysokosci 25,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.1
umowy, z zastrzezeniem §7 ust.1 pkt 1 umowy;

d) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od
wad w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust.5 umowy;

e) w wysokosci 300,00 zl za kazdq^ rozpocz^t^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji

(czasu przyst£pienia), o ktorym mowa w pkt IV ppkt 4 zal^cznika nr 1 do umowy, liczonego w
ramach okna czasowego okre^onego w pkt IV ppkt 2 zal^cznika nr 1 do umowy;

f) w wysokosci 50,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do czasu naprawy, o ktorym mowa

w pkt IV ppkt 5 zal^cznika nr 1 do umowy;

^ w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku mozliwosci skutecznego przekazania przez

Zamawiaj^cego zgloszenia, o ktorym mowa w §5 ust.8 umowy, trwaj^cy dluzej niz 2 godziny

(przez godzin? w omawianym przypadku naleiy rozumiec godzin? (60 minut) mieszcz^c^ si? w

oknie czasowym dla dokonywania zgloszen, o ktorym mowa w pkt IV ppkt 2 zal^cznika nr 1 do

umowy);

h) w wysokosci oraz na zasadach okreslonych w zalq,czniku nr 3 do umowy — Umowa o zachowaniu
poufnosd w NFZ.

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowatiia uzupelniajq^cego do wysokosd

rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zapiad Zamawiaj^cemu kar? iimown^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania
do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplade kary, Zamawiaj^cy moze potr^dc nalezn^ mu
kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosd Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku
do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosd z wynagrodzenia).

4. Sankcja w postad kary umownej zostaje wyi^czona w przypadku wyst^ienia okolicznosd sily wyzszej
w rozumieniu przyj?tym w doktrjmie i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego

przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosd wojna, katastrofalne
dzialania przyrody, zamieszki uliczne, o ile mialy wpiyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy
Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac
pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako
sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

Sankcja w postad kary umownej zostaje wylq^czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy
b^dz rozwi^anie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminu

wykonania zamowienia b^dz innego terminu, do ktorego zachowania Wykonawca jest zobowi^zany na
podstawie niniejszej umowy, zostalo spowodowane okolicznosdami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.

§7

Odstipienie od umowy i tozwittzanie umowy

1. Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku 2018,

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? 21.01.2019 r., Zamawiaj^cy b?dzie mogl skorzystac z

prawa do:

1) odstapienia od umowy:

a) w symacji, gdy w terminie do dnia 21.01.2019 r. Wykonawca nie dpstarczy zadnego sprz?tu;

6
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b) w sytuacji, gdy liiimo dostarczenia calego sprzgtu, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru/6w

jakoscicwego, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu w terminie do dnia 25.01.2019 r.

zadnej faktury/faktur VAT.

2) rozwiazania iimowy pod warunkiem, ze nie zachodzi jednoczesnie przeslanka odst^ienia od umowy,

o ktorej mowa w ust.l pkt 1 lit.a lub lit.b:

a) w przypadku, gdy w tetminie do dnia 21.01.2019 r. Wykonawca nie dostarczyl cz^sd sprz^tu;

b) w sytuacji, gdy w stosunku do cz?sci dostarczonego sprz^tu, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal

odbioru/6w jakosdowego, Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu w terminie do dnia

25.01.2019 r. danej faktury VAT.

2. Odst^ienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nast^ic poprzez pisemne

oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowistce podstaW? odst^ienia od

umoWy. Odst^ienie od umowy winno nast^ic w terminie do 7 dni liczq^c od dnia powzi^da wiadomosd

o przyczynie odst^ienia poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy. W przypadku odst^ienia

od umowy Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

3. Rozwi^zanie umowy winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem

na okolicznosci stanowi^ce podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwiqzanie umowy nast^puje ze skutkiem

natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

4. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za sprz^t faktycznie

dostarczony Zamawiajq,cemu do dnia 21.01.2019 r., co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru/6w

jakosdowego, a faktura/faktury VAT za ten sprz?t zostala wystawiona i dostarczona Zamawiaj^cemu do

uplywu terminu, o ktorym mowa w §3 ust.5 umowy (tj. do dnia 25.01.2019 r.).

5. W przypadku odst^ienia od umowy Zamawiaj^cemu przysluguje uprawnienie do naliczenia Wykonawcy

kary umownej (niezaleznie od innych kar umownych) w wysokosd 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w §3 ust.l umowy, z zastrzezeniem §6 ust.4 umowy.

6. W przypadku rozwij^zania umowy Zamawiaj^cemu przysluguje odpowiednio uprawnienie do naliczenia

Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10% wartosci brutto

sprz^tu niedostarczonego w terminie do dnia 21.01.2019 r. (wedlug cen zawartych w zal^czniku nr 2 do

umowy - kaUculacja cenowa) b^dz uprawnienie do naUczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar

umownych) kary umownej w wysokosd 10% wartosci brutto, na jak^miala opiewac niewystawiona i/lub

niedostarczona faktura VAT, z zastrzezeniem §6 ust.4 umowy.

§8

Zabezpieczeme nalezytego wykonania umowy

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

zlotych), CO stanowi 10% ceny oferty w pakiede II. Zabezpieczenie zostalo wniesione w

formie:

2. W trakde realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub

kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh pubUcznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem dqglosd zabezpieczenia i bez zmniejszania

jego wysokosd. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia

zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

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

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

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajq,ce roszczetiie S^st^ilo

/
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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 nale^ego wykonania umowy zostanie zwrocone w dwoch cz^sciach.

Do 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni licz^c od dnia

nalezytego wykonania zamowienia, tj. od dnia podpisania protokoiu odhioru jakosciowego. Pozostale do

30% kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie pozniej

niz w 15 dniu po uplywie okresu rQkojmi za wady.

§9

Umowa o zachowaniu poufhosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dostgp do sprzgtu Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacji

nimejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zan z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady,

zobowiizane sq, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufinych dotyczicych Zamawiajicego,

w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych

podstawowychj 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 obowiizki wynikajice z niniejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powjrzszych nakazow spoczjrwa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zalicznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodzi

przeslanki do zlozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naltczenia Wykonawcy kary

umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do

powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosci

stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

przez Wykonawc? jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowi%2uj^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych

informacji oraz ich zrodia.

§10

1. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek i za zgod^
Zamawiajq^cego, innego modelu przel^cznikow tego samego producenta niz model wskazany przez
Wykonawc? w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 16/pn/2018 pakiet II, pod warunkiem Iq^cznego
spelnienia ponizszych przeslanek:

a) inny model przel^cznikow tego samego producenta b?dzie speinial wymogi opisane w zamowieniu
nr 16/pn/2018 pakiet II, ij. nie b?dzie gorszy od modelu wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 16/pn/2018 pakiet II bior^c pod uwag? kompleksow^ ocen? parametrow
przel^cznikow oraz eel przedmiotowej dostawy;

b) inny model przel^cznikow nie spowoduje podwyzszenia wynagrodzenia (wynagrodzenie moze jednak
Zostac obnizone);

-c), Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisenme oswiadczenie producenta przel^cznikow
potwierdzaj^ce, iz model wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 16/pn/2018
pakiet II nie jest mozliwy do dostarczenia przez Wykonawc?.
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2. Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga sporzq^dzenia pisemnego aneksu do vimowy
poprzedzonego pisemnq, zgodq, Zamawiaj^cegp. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu wykonania
umowy. Jezeli zmiana modelu b?dzie oznaczaia obnizenie wynagrodzenia, niniejsze zostanie obj?te tresci^
ww. aneksu do umowy.

§11

L Umowa nimejsza zbstaia zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych 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 16/pn/2018 pakiet

II.

4. Ewentualne spory powstaie na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygnigciu s^du

wiasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddziaiu 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

Zatqcznik nr 1 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o formulatz opis przedmiotu
zamowienia.

Zatqcznik nr 2 do umowy zostanie przygotowany oparciu o pkt lA formularza oferty,
Zaiqcztiik nr 3 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o wzor Umowy o zachoWaniu-
poufnosci wNFZ zatqczony do wzoru niniejszej umowy.

oJ\
p.o. KIEROWNirCA

Dziafai InwestycjiiZarn6wien Public:
A^jew6dzkie

Narodq^i^ Fund^zi^arawia w Katov

Katarzyna Klis

KIEROWI-^ik;
waniaiAnalkEkc

ania

NACllLMlK
Wydziahi Ksi^owo^ci
Gldwny Ksiggeisqd.

Narodowe^ zdrawia w Katowicach

Gtadvsz^^
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ̂ l^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzibq
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- 6lqskiego Oddzlatu Wojewodzklego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata: na podstawie pelnomocnictwa nr

z dnia ,

zwanym daiej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w adres: , wpisahym do

prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: , wysokpsc kapitalu zaktedowego: /jezelidotyczy/,

w imieniu ktorego dziata:

-  , zwanym dale] „Wykonawc^",

o tresci nastppuj^cej:

W zwigzku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest

dostawa przet^cznikow modularnych/przet^cznikow z funkcj^ tqczenia w stos, zwanej

dalej „umow^ podstawowq", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych

udostppnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^,

CO nastppuje:

§1

llekroc w umowie uzyte zostajq wyrazy „lnformacje POufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na pismie lub

zapisane w inny sposob, dotyczqce spraw, planow dziatalnosci gospodarczej lub

przedsipwzipc strony zwiqzanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicielami Stron w zwiqzku

z realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiajicego.

§2

1. Z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje sip do:

I
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1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, w jakiej zostafy mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyl^cznie na uzytek prowadzonej wspolpracy

w zakresle reaiizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego 1 bezplecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ si^ one w posiadaniu

Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyt^cznie osobom bior^cym udziat

w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te s^

niezb^dne dia prawidtowej reaiizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktdrych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy, o poufnym

charakterze udost^pnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich

traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3

umowy o zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

w jakikolwiek sppSob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie na

takp czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezbpdne

w zwipzku z realizacjp umowy podstawowej. Zamawiajpcy zobowi^zuje sip do

ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby reaiizacji umowy podstawowej osobom

biorpcym udzial w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore

okazp upowaznienie Zamawiajpcemu do udziatu w reaiizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajpcego lub w przypadku zakohczenia wspolpracy,

niezwiocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wlasny koszt

wszelkich materialow zawierajpcych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami bpdqcymi w jego posiadaniu. Sposob zniszczenia materialow

winien uzyskac pisemnp akceptacjp Zamawiajpcego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcp obowipzkow dotyczpcych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajpcemu

karp umownp w wysokosci 3.000,00 ztotych /slownie: trzy tysipce 00/100 ziotych/

za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajpcego,

w terminie do 14 dni liczqc od daty otrzymania wezwania do zaplaty kary umownej.

3. Osoby bjorpce udzial w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze

obejmuje wszelkie osoby wystppujpce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez
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podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowiqzuj^ce ich do zachowania

wtajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru okreslonego wzat^czniku do niniejszej

umowy - w sytuacji, gdy zachodzq przestenki do ztozenia takiego oswiadczenia.

Podpisane oswiadozenie/riia Wykonawca zobowi^zuje si^ ziozyc Zamawiaj^cemu

przed przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob^.

Obowi^zek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonujqcych czynnosci

zwi^zane z wypetnianiem zobowi^zan Wykonawcy z tytutu gvyarancji i r^kojmi za wady

prz;edmiotu umowy podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

w sytuacji, gdy zachodz^ przestanki do ztozenia takiego oswiadczenia, VVykonawca

zaplaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot§ 1.000,00 ztotych /stownie: jeden

tysiqc 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. tL^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu,

nie moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pi§cdziesi^t procent/ wynagrodzenia

brutto wskazanego w §3 ust.l umowy podstawowej.

6. Zamawiajgcy zastrzega spbie prawo do dochodzenia, na zasadach ogplnych,

odszkodowania w wysokpspi przewyzszaj^cej karp umown^, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Stronp poszkodowan^ przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej

mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodpwawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caty

czas trwania umowy podstawpwej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasnipciu,

a takze w okresie gwarancji i rpkojmi za wady, bez wzgjpdu na podstawp prawnq (tak

kontraktowq, jak i deliktow^) i przyczynp tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do

szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkowwyrz^dzeniaszkodyzwiny umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzglpdnie obpwi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zostac zobowi^zani przez

Wykonawcp do przestrzegania zobowiqzah wynikaj^cych z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych:

1) ktore s^ w dniu ujawnienia publicznie znane;

2) ktorych ujawnienie vyymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisow prawa.

(m

•J
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2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du

do ujawnienia jakichkolwiek Infbrmacji Poufnych, niezwtocznie zawiadomi na pismie

Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiqzany na mocy prawa lub wezwania s^du do ujawnienia Informacji

Poufnych, b§dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyfqcznie w zakresie

wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podj^da wszelkich uzasadnionych srodkow

maj^cych na celu upewnienie si§, ze Informacje Poufne traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedziajnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikow b^dz inne osoby, ktore b§dq zaangazowane

w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za

podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, z tym ze

zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej umowy

oraz umowy podstawowej, nie wytqczaj^c okresu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu

umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i Wyraza zgod§ na to, ze nie b§dzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie spbrow, powstatych na gruricie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgi^du na siedzib? Zamawiaj^cego s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujq zastospwanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy prawa.
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§8

Zitiiany nihiejszej umowy wymagaj^ fprmy pisemnej pod rygorem niewaznosci.;

§9

Zat^cznik do umowy stanowi integraln^ czpsc niniejszej umowy o zachowaniu ppufnosci.

§10

NInlejsza umowa sporz^dzpna zpstate w trzech jednobrzmr^cych egzeniplarzach, z czego

dwa egzemplarze otrzymuje Zamawlaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Podpisano w imleniu Zamawiaj^cego: Podplsano w imieniu Wykonawcy:

(a^

A

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

(imi^ 1 nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi£izaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podplsany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc? podczas

reaiizacji umowy na dostaw^ przelqcznikow (zamowienie nr 16/pn/2018 pakiet ),

w siedzible ^i^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji

Poufnych, zobowl^zuje si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

reaiizacji umowy, przedmiotem ktorej jest dostawa przefqcznikow (zamowienie nr

16/pn/2018 pakiet ), oraz podczas reaiizacji zobowi^zah z tytutu

gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy, niezaleznie od formy, w jakiej

zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas reaiizacji umowy

podstawowej oraz podczas reaiizacji zobowi^zah z tytutu gwarancji i r^kojmi za

wady przedmiotu umowy, wytqcznie w celu reaiizacji umowy podstawowej.

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z reaiizacji

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

uA



Nr zamdwienia: 16/pn/2018 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Pakiet I oraz II

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty'^

w pakiecie I oraz w pakiecie II;**

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

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

z przeplsami o podatku od towarow I ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowlqzku podatkowego zgodnie

z przeplsami o podatku od towarow I ustug. W zwiqzku z ninlejszym wskazujp

ponlzej:

a) nazw? (rodzaj) towaru/ustugl, ktorego dostawa/swiadczenle b§dzle prowadzic do

powstania u Zamawlajqcego obowl^zku podatkowego zgodnie z przeplsami

0 podatku od towarow I ustug:

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

netto: :

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust. Ja pzp, jezeU zfozono ofertq, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiajqcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c ofertq,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazuj^c nazwQ (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie b^zie prowadzic do jegp powstania, oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGAi Dodatkowo wskazuje sip, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajpcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) cipzy na Zamawiajqcym w przypadku, np.:
- wewnptrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaipczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objpte
mechanizmem odwroconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebooki, iaptopy, a takze urzpdzenia wystppujpce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wipze sip anaiogiCzny obowipzek doiiczenia przez
Zamawiajpcego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

**nlepotrzebne skresllc (w zaieznosci od oferowanycti pakletow)

Imio 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

PPdpIs



Nr zam6wienia: 16/pn/2018 Instrukcja dotyczqca JEDZ

INSTRUKCJA DOTYCZ4CA JEDZ

JEDZ (oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udziahi

w post^powaniu) w formacie XML

Wsz^dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o ,jednoIitym dokumencie", „Jednolitym Europejskim

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

wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji

Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art. 59

ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zasady wypelniania jednolitego dokumentu zostaly umieszczone na stronie

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednoIity-europejski-dokument-zamowienia.

Zamawiaj^cy jednoczesnie informuje, ze w celu ulatwienia Wykpnawcom wypelnienia jednolitego

dokumentu na dany pakiet, do j ego przygotowania wykorzystal narzpdzie udostppnione przez Komisjp

Europejsk^, dostppne pod adreseni: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.

W celu wypelnienia dokumentu JEDZ na dany pakiet nale;^ pobrac plik (format XML) ze strony

intemetowej Slqskiego OW NFZ z ogloszeniem o zamowieniu oraz SIWZ. Nastppnie nalezy zapisac

go na komputerze oraz wejsc na stronp intemetow^: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl. zaimportowac pobrany plik oraz wypehiic. Po wypelnieniu, JEDZ

nale^ przeslac w postaci oraz zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej.

W przypadku niniejszego zamdwienia, oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca

sklada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), stosownie do oferowanych pakietdw.

Dokument JEDZ winien mied zostad zlozony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

W postppowaniu oswiadczenia sklada sip w formie pisemnej, z tym ze JEDZ nalezy przeslac w postaci

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oswiadczenia ppdmiotow

skladaj^cych ofertp wspolnie oraz podmiotow udostppniaj^cyeh potencjal skladane na formularzu

JEDZ powinny miec formp dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj^ okolicznosci, o ktorych mowa

w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymog dotyczy JEDZ skladanego przez

podwykonawcp, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.

Srodkiem komunikacji elektronicznej, shiz^cym zlozeniu JEDZ przez wykonawcp, jest poczta

elektroniczna. UWAGA! Zlozenie JEDZ wraz z ofertq na nosniku danych (np. CD, pendrive) jest

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego zlozenia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej

w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2002 o swiadczeniu uslug drogq elektronicznq.

V



Nr zam6wienia: 16/pn/2018 Instrukcj a dotyczqca JEDZ

JEDZ nalezy przeslac na adres email: inwes1ycje@nfz-rkatowice.pl

a) ZaniawiaJ^cy dopuszcza w szczegolnosci nast^puj^cy format przesylanych danych:

.pdf, .doc, .dpcx, .rtf,.xps, .odt.^''

b) Wykonawca wypeinia JEDZ, tworz^c dokument elektroniczny. Moze korzystac

z narzpdzia ESPD lub innych dostppnych. narzpdzi lub oprogramowania, ktore

umozliwiaj^ wypelnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicmego,

w szczegolnosci w jednym z ww. formatow.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcp dokumentu elektronicznego

JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, wystawionym przez dostawc? kwalifikowanej: ushigi zaufania,

bpd^cego podmiotem swiadcz^cym ushigi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,

spetniaj^ce wymogi bezpieczehstwa okreslone w ustawie.^^^

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostac zaszyffowany, tj.

opatrzony haslem dostppowym. W tym celu wykonawca moze poshizyc sip

narzpdziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktoiym przygotowuje dokument

oswiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystac z dostppnych na lynku narzpdzi na

licencji open-source (np.: AES Ciypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Uzyte

oprogramowanie winno umozliwic otwarcie pliku zawieraj^cego dokument JEDZ

przy pomocy ogolnodostppnego, bezplatnego oprogramowania. Ze wzglpdow

bezpieczehstwa nie dopuszcza sip, by by! to plik samorozpakowuj^cy sip.

e) Wykonawca zamieszcza hasio dostppu do pliku JEDZ w tresci swojej oferty,

skiadanej w formic pisemnej. Tresc oferty moze zawierac, jesli to niezbpdne, rowniez

inne informacje dla prawidlowego dostppu dp dokumentu, w szczegolnosci informacje

o wykorzystanym programie szyfruj^cym lub procedurze odszyffowania danych

zawartych w JEDZ.

f) Wykonawca przesyia zamawiaj^cemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki

sposob, aby dokument ten dotari do zamawiajqcego przed uplywem terminu skladania

ofert. W tresci przeslanej wiadomosci nalezy wskazac pznaczenie i nazwp

postppowania, ktorego JEDZ dotyczy oraz nazwp wykonawcy.

g) Wykonawca, przesylaj^c JEDZ, z^da potwierdzenia dostarczenia wiadomosci

zawieraj^cej JEDZ.

0-. ̂

''' Zamawiaj^cy okreslaj^c dopuszczalne formaty danych w jakich moze zostad przedtozony dokument JEDZ korzysta z
katalogu formatbw wskazanych w zat^czniku nr 2 do. Rozporz^dzenia Rady Ministrdw z dnia 12 kwietnia.2012 ,r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnoici, minimalnych wymagah dla rejestrdw pub/icznych 1 wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagah dla systemdw teleinformatycznych. Nalezy pamiptad, ze wybdr okredionych formatdw
danych nie moze prowadzld do naruszenia zasad uczclwej konkurencji I rpwnego traktowania wykonawcdw I jednoczedhle musi
umozliwiad uzycie kwallfikowanegd pddpisu elektronicznego.
Ustawa z dnia 5 wrzedhia 2016 r. - o ustiigach zaufania,oraz Identyfikacjl elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)



Nr zam6wienia: 16/pn/2018 Ihstrukcja dotyczqca JEDZ

h) Dat^ przesiania JEDZ b^dzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosci zawieraj^cej

JEDZ z serwera pocztowego zamawiaj^cego.

i) Obowi^zek ziozenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznjTn w sposob okreslony powyzej dotyczy rowniez JEDZ

skladanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku

Zamawiaj^cy nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

j) Ofert? sklada si? pod lygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Informacje zawarte w JEDZ stanpwi^ wstppne potwierdzenie, ze Wykonawea nie podlega

wykluezeniu oraz spehiia warunek udziahi w postppowaniu (por, art. 25a ust.l pkt 1, art. 25a ust.2

pzp).

Odnosnie Czesci IV JEDZ; Krvteria kwalifikacii

Wykonawea mbze ograniczyc si? do wypelnienia sekcji aw:cz?sci IV: Ogolne oswiadczenie

dotyez^ce wszystkich kryteriow kwalifikaeji.

W takim przypadku Wykonawea nie musi wj'pelniac zadnej z pozostaiych sekeji w cz?sci IV.

(Jl/V

h



Nr zamowienia: 16/pn/2018 - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

pakiet I oraz n

o^wiADCZENiE o przynale5:nosci albo braku przynale:znosci

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAL0Y?T:J

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajvemu w tetminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na sttonie intemetowej (www.nfz-katQwice.pl) infofmacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp.
Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym
Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktdrzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez grupf kapitalbw^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (j.t. Dz.U.2017.229) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biorc6w, ktorzy stt kontrolowani
w spos6b bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorc?, w tym rowniez tego przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-katowice.pl
o Wykonawcach, ktorzy ziozyK oferty w post^powaniu na dostaw? przelq^cznikow modulamych/
przel^cznikdw z funkcjq, l^czenia w stos,

PAKIET I

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej grupy

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

kapitalowej, o ktdrej mowa

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej gtupy

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

kapitalowej, o ktdrej mowa

PAKIET II

I.oswiadczam, iz nie nalei^ do tej samej grupy

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

kapitalowej, o ktdrej mowa

Il.oswiadczam, iz nale£^ do tej samej gtupy

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

kapitalowej, o ktdrej mowa

♦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 zakl6cenia konkurencji w post^powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imif i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

odpis

0-


