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Nr zam6wienia: 17/pn/2018

I. Nazwa ("firmaYoraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, ̂ l^ski Oddziai Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapublicznefgnfz-katowice.pl. strona interaetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

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

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 ze zm).
Warto^d szacunkowa zamdwienia nie przekracza rdwnowarto^ci 144.000'uro.

Rodzaj zamdwienia: dostawa.

Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 17/pn/2018. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takie „SIWZ" mowa jest o "pzp",
nalezy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa

jest o "Zamawiaj^cym", naleiy przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleiy przez to rozumied dni

kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o ..rozporz^dzeniu Ministra

Rozwoju w sprawie dokumentdw" nale^ przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i wdrozenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzed (ang.

nazwa: „Security Information and Event Management - SIEM"), zwanego takie „oprogramowaniem" lub

„systemem oraz ̂ wiadczenie asysty technicznej dla ww. systemu, zgodnie z zasadami okre^lonymi w niniejszej

SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy.

Zakres czynnosci wdroienia opisano w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwied (CPV): 48.00.00.00-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;

72.26.60.00-7 ushigi doradcze w zakresie oprogramowania.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera formularz opis przedmiotu zamdwienia stanowi^cy integraln^
cz?^d SIWZ.

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na wanmkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym inte^aln^
cz?^d SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany treSci umowy.

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

oferowanego systemu SIEM. Formularz opis przedmiotu zamdwienia, w tym wskazana przez Wykonawc? nazwa

producenta oraz nazwa oferowanego systemu, skladaj^ si? na tre^d oferty.

»Wykonawca winien zloiyd nast?puj^ce oi^wiadczenia, ktdrych tre^d znajduje si? w formularzu opis przedmiotu
zamdwienia:

a) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, it oferowany przez nas przedmiot zamdwienia pochodzi z legalnego
zrddla, jek zgodny z obowi^zuj^cymi przepisami prawa i normami oraz w pelni warto^ciowy; b?dzie dbj?ty
gwarancj^ na wanmkach opisanych w SIWZ, zawart^ w cenie.
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Nrzam6wienia: 17/pn/2018

b) O^wiadczamy i zobowiqzujemy si?, ii posiadamy prawo do sprzeda^y i wdro^enia dostarczonego
oprogramowania (systemu) oraz posiadamy wszelkie niezb?dne uprawnienia do ̂ wiadczenia asysty technicznej
obj?tej przedmiotem zamdwienia, nie naraszaj^c praw innych os6b lub potoiotdw, w tym praw autorskich,
prawa wiasno^ci, praw do znakdw towarowych, patentdw, ddbr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego
tytuiu calkowit^ odpowiedzialno^d prawn^ i fmansow^. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do uiytkowania
w ̂rodowisku Zamawiaj^cego oprogramowania (systemu) dostarczonego i wdrozonego w ramach przedmiotu
zamdwienia (wraz z wszelkimi aktualizacjami tj. wszelkimi poprawkami, nowymi wersjami, zmianami,
modyfikaejami etc.) w sposdb i w zakresie niezb?dnym do korzystania z wymaganych funkcjonahio^ci, za
wiedz^ i zgod^ producenta oprogramowania (systemu), bez naruszania praw irmych osdb lub podmiotdw.

c) OSwiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz w ramach asysty technicznej zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p do
wszelkich aktualizacji wdrozonego systemu SIEM (tj. wszelkich poprawek, nowych wersji, zmian, modyfikacji
etc.), w tym prawo do ich pobrania bezpo^rednio ze strony producenta b^dz w iimy sposdb udost?pniony przez
Wykonawc?, zainstalowania, korzystania z nich oraz kopiowania na wlasny uZytek Zamawiaj^cego, bez
naruszania praw innych osdb lub podmiotdw.

d) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si? do przeniesienia na Zamawiajqcego autorskich praw maj^tkowych do
wytworzonej dokumentacji wdrozenia na zasadach opisanych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz
we wzorze umowy.

e) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, it czynnosci obj?te przedmiotem zamdwienia b?dn wykonywane przez
osoby posiadajnce niezb?dnn wiedz? i doSwiadczenie we wdraZaniu systemu SIEM oraz wykonywaniu
czyimo§ci w ramach asysty technicznej.

O^wiadczenia wymienione powyZej stanowi^ tre^d oferty, a tyin samym nie stanowi^ oSwiadczen lub dokumentdw
w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w ppstepowaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz.U. poz. 1126).

2. Warunki platno^ci: okre^la wzdr umowy.

3. Gwarancia i rekoimia za wadv: 24-miesi?czna gwarancja i 24-miesi?czna r?kojmia za wady przedmiotu zamdwienia

na warunkach okre^lonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy. Gwarancja udzielona na wdrozone oprogramowanie
(system) winna byd gwarancja producenta oprogramowania (systemu).

4. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o nrace (art. 29 ust.3a pzp)

Przedmiotowe zamdwienie kwalifikowane jest rodzajowo jako dostawa, zawiera jednak w sobie elementy ushig,
ktdre wymagaly rozwa^enia w zwinzku z art. 29 ust.3a pzp.

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamdwienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawcy lub podwykonawc§ na podstawie umowy o prac§ osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniupracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodekspracy (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.).

Przez czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy na gruncie
niniejszego post?powania rozumie si? czynnoSci wykonywane w ramach asysty technicznejpolegajqce na obstudze

zgloszeii dokonywanych przez Zamawiajqcego, tj. przyjmowanie zgloszeA w ramach okna czasowego, w tym
ZgloszeA dotyczqcych prac konsultacyjno^serwisowych oraz potwierdzanie przyj^cia zgloszeA.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp. wskazuie sie:

1) Sposdb ddkumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrycb mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpdMej w dniu
podpisania protokohi wdrozenia Wykonawca lub podwykonawca (w zalezno^ci od tego, czy dana osoba
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zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawcf) przedio^ Zamawiaj^cemu (jcdnej z os6b wskazanych

w umowie) pisemne o^wiadczenie, ii, osoba/osoby wykonuj^ca czynnoSci w ramach asysty technicznej

polegaj^ce na obshidze zgtoszeii dokonywanych przez Zamawiaj^cego, tj. przyjmowanie zgtoszefi w ramach

okna czasowego, w tym zgloszen dotycz^cych prac konsultacyjno-serwisowych oraz potwierdzanie przyj^cia

zgtoszeA, b^dzie zatrudniona na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie

^wiadczenia asysty technicznej. 0§wiadczenie (kompletne o^wiadczenie) winno zawierad rdwniez: imi? i

nazwisko osoby/ os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez

dan^ osob? czynno^ci, rodzaju umowy o prac?, doktadne okre^lenie podmiotu skiadaj^cego oSwiadczenie, dat?

zio^enia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zloi^enia o^wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Liczbf osob (co najmniej I) ktore b§dq wykonywac czynnosci w ramach asysty technicznej polegajqce na

obsludze zgloszen dokonywanych przez Zamawiajqcego Wykonawca winien podac w formularzu opts przedmiotu

zamowienia.

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

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

Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagah, o kthrych mowa w art. 29 ust.Sa pzp, dokumentowanych za

pomocq oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1):

a) mozliwo^h 2qdania po^wiadczonej za zgodno^h z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawc? lub
podwykonawc? kopii umowy/umow o prac? os6b wykonujqcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnoSci, kthrych dotyczy wymienione w pkt,l o^wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia
umowy/umhw powinna zostac zanonimizowana (tj. w szczeghlno^ci bez adreshw, nr PESEL
pracownikdw) w sposhb zapewniajqcy ochron? danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prac? powinny byh mozliwe do zidentyfikowania;

b) mozIiwoSd zqdania zaswiadczenia wia^ciwego oddziahi ZUS, potwierdzajqcego opiacanie przez
Wykonawc? lub podwykonawc? skiadek na ubezpieczenia spoieczne i zdrowotne z tytuiu zatrudnienia na
podstawie umhw o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;

c) raozliwoSd zqdania po^wiadczonej za zgodno^d z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii dowodu potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeh,

zanonimizowahq w sposhb zapewniajqcy ochron? danych osobowych pracownikhw, zgodnie z przepisami

RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji;

d) moi;liwo^h 2qdania wyjasnieh w przypadku wqtpliwo^ci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?;

e) mozliwo^c zwrhcenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia uzasadnionych wqtpliwo^ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc? lub
podwykonawc?.

Wskazane pod lit. a, b lub c dolcumenty, a takze wyja^nienia, o kthrych mowa pod lit.d Wykonawca przedlo^
Zamawiajqcemu na kazde wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez • Wykonawc? lub
podwykonawc? osoby/oshb wykonujqcych w ramach asysty technicznej czynnosci, co do kthrych
przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

3) Sankcje z tytuiu niespelnienia wymagah, o kthrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: okre^la wzhr umowy
(uprawnienie Zamawiajqcego do skorzystania z mozliwosci rozwiqzania umowy, kaiy umowne).

4) Rodzaj czynnoSci niezb?dnych do realizacji zamhwienia, kthrych dotyczq wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? oshb wykonujqcych czynnosci w trakcie
realizacji zamhwienia: czynnoSci wskazane powyzej.
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5. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moi:liwo^ci skiadania ofert cz^^ciowych.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwoSci skiadania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje moiliwo^ci udzielenia zamdwien, o ktdrych niowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 pzp.

4) J^zyk post?powania.

WyjaSnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyra^ion^ 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 (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdra formuhije zasad? uiywania j?zyka

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

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

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

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

6. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca moze powierzvd wykonanie cz?sci zamdwienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp z^da wskazania nrzez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrvch

wykonanie Wykonawca zamierZa powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawc? firm

Dodwvkonawcdw tpatrz: formularz oferty).

3) Na podstawie art. 36b ust.lb w zw. z ust.la pzp, Zamawiaj^cy zgda, aby przed przyst^pieniem do wykonywania

zamdwienia, Wykonawca, o ile s^ jui: znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamdwienie. Wykonawca za.wiadamia

Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w Zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzyd realizacj? zamdwienia.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, je^eli 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 spehiiania

warunkdw udzialu w post?powaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego

do^wiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiaj^cemu, Iq proponowany inny podwykdnawca

lub Wykonawca samodzielnie spebiia je w stopniu nie mniejszym ni^ podwykonawca, na ktdrego zasoby

Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

5) ZamawiaJ^cy nie z^da, aby Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz?Sci zamdwienia

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

w post?powaniu zamieszczal informacje o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1

pkt 1 pzp.

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

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

zamdwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cegO wykonawc^ a ihnym podmiotem
(podwykonawcy), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawcy

a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawcy nie jest producent, czy tez dystrybutor dostarczanego oprogramowania (systemu).

»Pod poj?ciem „producent" uzytym w SIWZ, nalezy rozumied rdwnieZ „przedstawiciela producenta". Pod poj?ciem

„przedstawiciel producenta" nale^ za^ fozMhiied podmiot formalnie upowa^niony przez producenta do wykpnania
w imieniu producenta okre^lonych czynno^ci.
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IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zam6wienia:

a) dostawa i wdro^enie systemu SIEM: w terminie do dnia 31.12.2018 r.;

b) Swiadczenie asysty technicznej dia systemu SIEM: w okresie 24 miesi^cy licz^c od dnia podpisania protokolu

wdro:zenia, przy czym do 40 osobogodzin prac konsultacyjno-serwisowych przeznaczono do wykorzystania

w okresie 12 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokohi wdro^enia.

2. Miejsce realizacji zamdwienia;

a) dostawa i wdrozenie systemu SIEM: siedziba Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

z zastrzezeniem moi:liwo^ci przeprowadzenia warsztatdw w miejscu wskazanym przez Wykonawc?;

b) ̂ wiadczenie asysty technicznej dla systemu SIEM, w tym prac konsultacyjno-serwisowych: siedziba Sl^skiego
OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, za wyj^tkiem sytuacji niewymagaj^cych fizycznego

stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww. miejscu.

V. Warunki udzialu w Dostepowaniu

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

2) spebiiajg warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okreSlone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

o zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy zdolno^ci zawodowej
(posiadanie wymaganego do^wiadczenia).

Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp niepodleganie wvkluczeniu.

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleg^iu
wykluczeniu, o ktdrym mdwa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na strode
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei: o^wiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16r20 pzp, moze przedstawid
dowody na to, ze podj?te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci

udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?&ie za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami ̂ cigada oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeZeli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamowienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktdry powodje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spediania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa
w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiajqcy moZe wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwieda.
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Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okre^lonego przez

Zamawiaiacego w ogtoszeniu o zamdwieniii oraz ninieiszei SIWZ:

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowei.

W celu wykazania spebiienia warunku udziahi w postepowaniu dotycz^cego zdolnoSci zawodowej (posiadania

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

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

i lit.b SIWZ.

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

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

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno^ci Jest krdtszy

- w tym okresie, przynajmniej 1 (jedhej) dostawy rozumianej Jako dostawa systemu do archiwizacji i korelacji

zdarzen wraz z jego wdrozeniem (instalacj^), wykonanej lub wykonywanej.

Pod poJeciem wvkonana dostawa nale^ rozumied zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu systemu do

archiwizacji i korelacji zdarzen wraz z jego wdrozeniem (instalacj^) o wartoSci nie mniejszej nii 150.000,00

ziotych brutto, ktdrego realizacja zostala zakonczona (umowa zostala zrealizowana).

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

realizowana), ktdrego pewna cze^d o warto^ci nie mniejszej nii 150.000,00 ziotych brutto polegaj^ca na

dostarczeniu systemu do archiwizacji i korelacji zdarzen wraz z jego wdrozeniem (instaiacj^), zostala ju^

zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie ^wiadczed okresowvch lub ciaglvch. Jezeli Wykonawca

powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej dwiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwodci

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

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

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

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

dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleiycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyi:ej,
s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane,

a w przypadku dwiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny

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

w przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje h^d± inne dokumenty

potwierdzaj^ce ich naleJyte wykonywanie powinny byd wydane nie wcze^niej nii 3 miesi^ce przed uplywem

terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Poj^cie dostawy (odpowiednio wykonanej lub wykonywanej) zostalo zdefmiowane powy2;ej.
♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kaidej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, ze dostawa
zostala wykonana lub jest wykonywana naleZycie.

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

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

realizowana) - Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej juZ cz^^ci
dostawy z zaznaczeniem, iZ jest to zamdwienie nadal realizowane (umowa jest nadal realizowana).
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♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartoSd, Wykonawca:
- w przypadku dostawy wykonanej (umowa zostaia zrealizowana) - wpisuje kwot? brutto w zlotych za caloSd

wykonanej dostawy, zai

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

w ziotych za zrealizowang ju^ w ramach calo^ci cz^i6 dostawy, jak i kwot? brutto w zlotych stanowi^c^ warto^d

calej dostawy.

♦ Jei;eli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawca zamdwiefi bylby szerszy (up. obejmowalby
rdwniei dostawy i wdrozenie (instalacj?) innych elementbw, innego asortymentu lub inny rodzaj zambwienia),

Wykonawca winien wyodr^bnid i podad dane dotyczqce dostawy systemu do archiwizacji i korelacji zdarzen

wraz z jego wdrozeniem (instalacjq). W przypadku podawania wartoSci Wykonawca winien wpisad zardwno

kwot? brutto stanowi^c^ wartosd calego zamdwienia (umowy), jak i warto^d brutto samej dostawy systemu do

archiwizacji i korelacji zdarzeh wraz z jego wdrozeniem (instalacjq).

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

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

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

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;

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

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

przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak moi;liwo§ci
sumowania zdolno^ci zawodowej - do^wiadczenia).

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

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

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

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

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu/dw, udowodni
Zamawiaj^cemu, ic 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, ze udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zdolno^d zawodowa
(do§wiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spebiiania warunku udzialu w post?powaniu oraz

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

Uwaga! W przypadku polegania na zdolnoSci zawodowej innego podmiotu/dw, Wykonawca jest zobowi^any
wskazad ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innych podmiotdw na zasadach
okre^lonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal .niezb?dnymi zasobami w stopniu umoi;liwiaj^cym nalezyte
wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy 2:^da wskazania w szczegdlno^ci:

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

c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;
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d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powy2ej pod lit.a)-d), winnv znaleid si^ w zobowi^zaniu podmiotu do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezbfdnych zasobdw na potrzeby realizacji zaradwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wv^ei. Wvkonawca zaiacza do ofertv.

Uwaga!

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

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

podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy aby Wykonawca w terminie okre^Ionym przez Zamawiaj^cego:

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

b) zobowi^zai si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?^ci zamdwienia, jezeli wykai:e zdolno^ci

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

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

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

VI. Wykaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacych snelnianie warunkdw udzialu w nostenowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

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

tj. 4e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spehiia warunek udziahi w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia).

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

oraz spehiia warunki udziahi w post?powaniu.

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

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

ust.3 pkt 2 pzp).

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

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

realizacji zamdwienia (jeieli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu/dw - patrz pkt V
pkt 3 SIWZ).

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

w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przeka2:e Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynaleino^ci albo

braku przynalezno^ci do tej same] grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.
W przypadku przynaleino^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca mote zloiyd wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^di informacje potwierdzaj^ce, te powi^ania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.

Por. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw (...).

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

a) formularz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3), lat przed
uplywem terminu skiadania .ofert - a jeteli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly
wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ) oraz zal^czeniem

b) dowoddw okre^laj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nale;^cie, przy
czym dowodami, o ktdrych mowa powyiej, s^ referencje b^di inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku iwiadczen okresowych lub cigglych s^
wykonywane, a je^ieli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskad tych dokumentdw - oiwiadczenie Wykonawcy. W przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych
nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich naleiyte wykonywanie powinny
byd wydane nie wczeSniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skiadania ofert.

»Je^eli Wykonawca polega na zdolnoSci zawodowej innego podmiotu/6w, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz
z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

»Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej ^wiadczenie okresowe lub ci^gle,
w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^zany b?dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ciqgly charakter iwiadczenia. ,

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

1) oswiadczenie, 6 ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada ka^dy z Wykonawcdw wspdlnie

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

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

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

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

o udzielenie zamdwienia;

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

opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 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 - doSwiadczepia).

5. Forma oSwiadczeh i dokumentdw.

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

z dnia26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

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

zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce

podwykonawcdw, skladane s^ w oryginale.

»Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne nii, oSwiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.I cyt.

rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnosd z oryginalem.

»PoSwiadczenia za zgodnoSd z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnoSciach

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

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaidego z nich dotycz^.

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

»Zamawiaj^cy moze z^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentdw, o ktdrych

mowa w rozporz^dzeniu, innych nii oSwiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zloiona kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi w^tpliwoSci co do jej prawdziwoSci.
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»Pokumenty sporz^dzone w j^zyku obcym skiadane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

»Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia winni zai^czyd do oferty pehiomocnictwo.
Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu
0 udzielenie niniejszego zamdwienia, albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamdwienia. Dokument pehiomocnictwa winien odpowiadac zasadom okre^lonym w pkt X Iit.B SIWZ dla

pelnomocnictw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pnoSci o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5

1 §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okre^lonymi adresami intemetowymi

ogdlnodost?pnych i bezpiatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawc? o^wiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? oswiadczen 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 o^wiadczeh 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 oswiadczen lub

dokumentdw, o ile sa one aktualne.

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

Je:zeli Wykonawca nie z\oiy\ oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, oSwiadczeh lub dokumentdw

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

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

przez ZamawiaJacego watpliwoSci, ZamawiaJacy wzywa do ich zloi:enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjaSnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba iQ mimo ich zloiienia, uzupelnienia lub

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

post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlo2yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo^l wadliwe pehiomocnictwa, ZamawiaJacy

wzywa do ich zloienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba it mimo ich zlo^enia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie post?powania.

ZamawiaJacy wzywa takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlo;^enia wyJaSnieh dotyczacych oSwiadczen

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

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie Jest obowiazany do zlozenia oSwiadczeh lub dokumentdw potwierdzaJacych okolicznoSci,

0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, Jeieli ZamawiaJacy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace

tego Wykonawcy lub mo4e Je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdlnoSci

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

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

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ mlezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentdw/oswiadczen wymaganych
w niniejszym post^powaniu.

8. Art. 24aa pzp.

ZamawiaJacy zastrzega, ii zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moie w niniejszym post?powaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast?pnie zbadad, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki

udzialu w postepowaniu.

10

(



Nr zain6wienia: 17/pn/2018

» Je^eli Wykonawca, o kt6rym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moi& zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktdry ofert? najwyzej ocenion^
spo^rbd pozostalych ofert.

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

o^wiadcZeri lub dokumentdw. Osobv uprawnione do poroZumiewania sie z Wvkonawcami

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

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (j.t. Dz.U.2017,poz. 1481), osobi§cie, za

posrednictwem poslanca, faksu lub przy u^ciu §rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18

lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig drog^ elektronicznq (j-t. Dz.U.2017, poz. 1219), tj. za posrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem, \i oferta winna zostad zlozona pod rygorem niewatooSci w formie
pisenmej, pebiomocnictwo winno zostac zlo^ione z zachowaniem formy okreSlonej w pkt X lit. B SIWZ (rdwniei
w przypadku jego zlo^enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), oSwiadczenie, o ktbrym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1 oraz ust.3 pkt 2 pzp winno zostad z\oione w fonttie pisenmej, zaS oSwiadczenia
i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich moze 2^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam6wienia (r6wnie^:
w przypacUcu ich zlotenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt.

rozporz^dzeniem.

2. Zawiadpmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przekazane
przy u^ciu Srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), b^di faksem, b^dz za poSrednictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
poSrednictwem faksu lub przy uiyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kazida ze stron na z^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego 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 numer 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 zamdwied publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^any udzielid wyjaSnien
niezwlocznie, jednak nie pdMej ni^ na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartoSd zamdwienia
jest mniejsza ni;^ kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ie wniosek o wyjaSnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdiniej niz do konca 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 wyja^nien, Zamawiaj^cy
mo2;e udzielid wyjasnied albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

Przedhi^enie 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 moie przed uplywem terminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynnoSci przypada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Ewa Adamaszek -Specjalista, Dziai Inwestycji i Zamdwien Publicznych,

adres e-mail: zamowieniaDubliczne@nfz-katowice.pI.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

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

5.000,00 ziotych (siownie: pifd tysi?cy zlotych).

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

1) pieni^dzu,

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

4e por?czenie kasy Jest zawsze por?czeniem pieni?^ym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczoici.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleiy wplacid przelewem na rachimek bankowy wskazany poniiej:

BGK o/KatowiceNr 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. Podchorgiych 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej nii pieni?ina, Wykonawca obowi^zany jest zlo^d dokument

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

zasadnodci ^^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dniad

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa:ino^ci4 musi obejmowad okres odpowiadaj^cy

terminowi zwi^ania ofertg (30 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 ktdrym uplywa termin skladania

ofert. Wadium wiimo 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, b^di; wplvw drodk6w

pieni?^3iych na podany wyiej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skladania ofert. o kt6rym 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?, jeixM 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 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedlu:tyd termin zwiazania ofert^, z tym

is Zamawiaj^cy moi:e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyratenie zgody na przedlui:enie tego terminu o oznaczony okres, nie dlui:s2y jednak nii 60 dni.

3. Odmowa wyra:zenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluienie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiieniem okresu waimoSci

wadium albo, jezeli nie jest to moiiliwe, z wniesieniem nowego wadiiun na przedhitony okres zwi^ania ofert^.

Jeieli przedhizenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^ek

wniesienia nowego wadium lub jego przedlu2;enia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.
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X. Qpis sposobu przygotowvwania ofertv

A. Zamawiajqcy prosi Wykonawc? o wypebiienie formularzy (w tym wzor6w o^wiadczen) w sposdb trwaly poprzez

wpisanie w odpowiednich miejscach niezbgdnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^d

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby

miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazafo si? zbyt mate, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypehiienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie

dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nale^ umie^cid w zal^czniku do danego formularza,

sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i ztoz:enie oferty z wykorzystaniem

wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cycb si?

we wzorach formularzy stanowi^cych zat^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kai:dego z przedktadanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy

formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztatcenia 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) treSd 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^ione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

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

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

oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? po^wiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale^ dol^czyd do

oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowaiaiiona do reprezentowania

Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaimion^ zostanie uznana za niewaim^.

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

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzia) Wojewddzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem;

Przetarg nieograniczony - Nr 17/pn/2018

SYSTEM „SIEM"

NIE OTWIERAC PRZED: Q5.. 11...2118 godz. 11.30

Jeiieli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczyd,

2e przesytka zawiera ofert? oraz wskazad numer post?powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci

za nast?pstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
zww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wIoi:enie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZALj^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 17 formularza
oferty, z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku o^wiadczen lub za^wiadczen skiadanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice nrzedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczesmikom post?powania,
Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL>\CZ2^IKI — TAJEMNICA
PRZEDSI^BIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.
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Uwaga! Tajemnicg przedsi?biorstwa definiuje art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U 2018.419.):

„Przez tajemnic^ przedsi^biorstwa rozumie sif nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsi^biorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktorych przedsifbiorca podjql niezb^dne dzialania w celu zachowania ich poufhosci."

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

w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pd:^niej nit w terminie

skladania ofert, zastrzegl. ze nie mog^ byd one udost^pniane oraz wvkazal. iz zastrzezone informacje
stanowiq tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie mote zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moie zlo^yd tylko Jedn^ ofertf na caie zamdwienie. Ofertf sklada sif w formie

pisemnej pod rygorem niewa:ino5ci. Zamawiaj^cy nie wyra^a zgOdy na zloienie oferty w postaci

elektronicznej.

G. Tre^d zlozonej oferty musi odpowiadad treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

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

H. Wykonawcy mog^ wsp6lnie ubiegad sif o udzielenie zam6wienia. Wykonawcy wsp61nie ubiegaj^cy sif

0 udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy.

tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w postfpowaniu o udzielenie niniejszego

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

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

1. Sposdb wypetniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczen:

1) formularz oferty nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w ramce w pkt 1 formularza oferty nale2y podad cenf ostateczn^ oferty za

realizacjf calego zamdwienia, zgodnie z kalkulacj^ cenow^ wynikaj^c^

z pkt la formularza oferty;

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyd do formularza oferty);

3) formularz wykaz dostaw nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^eego);

4) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3 a pzp

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacjf

zal^czyd do formularza oferty);

5) wzdr o^wiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25 a ust. 1 pkt 1

pzp

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(oswiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

6) wzdr oswiadczenia - grupa

kapitalowa

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 Mietsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofertf nale^ zloiyd w siedzibie Zaniawiaj^cego:
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Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-84^ nr 208A (II pi^tro),
w terminie do dnia do godziny 11.00.

2. Zamawiaj^cy niezwtocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlozona pp terminie.

3. Wykonawca rao^e, przed upiywem termipu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.

4. Otwarcie ofert odb^dzie si? w dniu .05...11...2018 o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 217A (II piftro).

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

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zambwienia (patrz pkt XII pkt 2 SIWZ).

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (fumy) oraz adresy wykonawcbw, a tak^e informacje

dotycz^ce ceny, terminu wykonariia zambwienia, okresu gwarancji i warunkbw platno^ci zawartych
w ofertach. Ponadto, Zamawiaj^cy poda informacje podlegaj^ce ocenie w II i III kryterium oceny ofert.

7. Niezwlocznie no otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pH

informacje dotycz^ce:

1) kwoty, j ak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zambwienia;

2) fum oraz adresbw Wykonawcbw, ktbrzy zlo^Ii oferty w terminie;

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

XII. Onis sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Sposbb obliczenia ceny oferty wskazuje pkt la formularza oferty. Cena oferty podana w pkt 1 formularza

oferty stanowi calkowite wynagrodzenie przyshiguj^ce Wykonawcy z tytuhi realizacji calego zambwienia.

Cena oferty winna zawierab wszelkie koszty zwi^zane z realizacji zambwienia, zgodnie ze wzorem uinowy.

2. ZamawiaJicy zastrzega, \± budzet ZamawiaJicego na realizacj? przedmiotowego zambwienia wynosi

maksymalnie 500.000,00 ztotych brutto (w tym 23% podatek VAT). Niniejsze oznacza, l'i zaoferowana

przez Wykonawc? cena na reaiizacj? zambwienia nie mote byd wyisza od kwoty 500.000,00 zl brutto.

W sytuacji, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcf przekroczy ww. kwotf brutto, oferta Wykonawcy

zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.l pkt 2 pzp jako oferta, ktbrej tre^d nie odpowiada treSci SIWZ.

3. Wykonawca w pkt 1 oraz w pkt la formularza oferty - w zale^no^ci od tego, czy obowiizek zaplaty podatku
VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiajicym - do cen (warto^ci) netto dolicza, b^dz odpowiednio

nie dolicza, warto^d 23% podatku VAT.

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiizek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferti

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

Jeiieli zlo^ono ofert?, ktbrej wybbr prowadzilby do powstania u Zamawiajicego obowiizku podatkowego

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

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarbw i ushig, ktbry mialby obowiizek rozliczyd zgodnie

z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladnoScii

do dwbch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, it ceny (wartosci) nale^ zaokr^glad do pehiych

groszy, przy czym kohcbwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a kohcbwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do

1 grosza.

5. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?di prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

6. Zamawiajicy odrzuci ofert?, ktbra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

XIII, Onis krvteribw wvboru ofert wraz z podaniem was tvch krvteribw i snosobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?di przedstawione ponizej kryteria Oceny ofert oraz nast?pujicy

sposbb oceny ofert:
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I. Cena - waga 30%

najnizsza cena spo$r6d wszystkich ocenianych ofert

Ilo^d punktdw = . x lOOpkt x 30%

cena ocenianej oferty

Patrz zastrzeienie Doczvnione w nkt XII pkt 2 SIWZ.

W sytuacji, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcf (cena oferty) przekroczy kwot? 500.000,00 zl brutto,

oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.l pkt 2 pzp jako oferta, ktdrej treSd nie

odpowiada treSci SIWZ.

II. IIo§6 dziennie zbieranvch danvch (liczba licencii na GB/dzieii) - waga 35%

15-N+B

Ilos6 punktdw = — x lOOpkt x 35%

15

N - najwyiisza zaoferowana liczba licencji na GB/dzieb spo^rdd wszystkich ocenianych ofcrt

B - liczba liccncji na GB/dzicn zaoferowana w ofcrcic ocenianej

/Przez skrdt GB naleiy rozumied Gigabajty/.

Liczba licencji na GB/dzien;

Wykonawca winien zaoferowad liczb^ licencji nie mniejsz^ niz 15 i nie wi^ksz^ niz 30. Liczb^ licencji Wykonawca

podaje w formularzu oferty.

Zaoferowanie liczby licencji poniiej 15 spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 89 ust.l pkt 2 pzp.

Zaoferowanie liczby licencji powyzej 30, spowoduje, iz Wykonawca zobowi^zany b^dzie dostarczyd licencje

w liczbie podanej w ofercie, natomiast na potrzeby obliczenia punktacji w kryteriiun II zostanie przyjfta liczba 30

licencji. Zasada wyraiona w zdaniu powyzej znajdzie zastosowanie r6wnie2 w przypadku zaoferowania przez

Wykonawc? nielimitowanej liczby licencji.

Niewskazanie oferowanej liczby licencji poprzez wybdr opcji A albo opcji B w pkt 6 formularza oferty b^dz

wskazanie jej w sposdb niejednoznaczny, nieczytelny, sprzeczny, spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 89

ust.I pkt 2 pzp.

III.Liczba monitorowanvch urzadzen (liczba licencii na urzadzenia) - waga 35%.

100-N+B

IloSd punktdw = x lOOpkt x 35%

100

N - najwy^sza zaoferowana liczba licencji na urzadzenia spoSrdd wszystkich ocenianych ofert

B - liczba licencji na urzadzenia zaoferowana w ofercie ocenianej

Liczba licencji na urzadzenia:

Wykonawca winien zaoferowad Hczb? licencji nie mniejsz^ ni^ 100 i nie wi^ksz^ ni^ 200. Liczby licencji

Wykonawca podaje w formularzu oferty.

Zaoferowanie liczby licencji ponizej 100 spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 89 ust.l pkt 2 pzp.

Zaoferowanie liczby licencji powyzej 200, spowoduje, iz Wykonawca zobowi^zany bfdzie dostarczyd licencje

w licZbie podanej w ofercie, natomiast na potrzeby obliczenia punktacji w kryteriiun III zostanie przyjfta liczba 200
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licencji. Zasada wyra^ona w zdaniu powyzej znajdzie zastosowanie rdwniei w przypadku zaoferowania przez

Wykonawc? nielimitowanej liczby licencji.

Niewskazanie oferowanej liczby licencji poprzez wybdr opcji A albo opcji B w pkt 7 formularza oferty b^dz

wskazanie jej w sposdb niejednoznaczny, nieczytelny, sprzeczny, spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 89

ust. 1 pkt 2 pzp.

» Podpojqciem „monitorowane urzqdzenia", „licencje na urzqdzenia" uzytym w SIWZ napotrzeby HI kryterium

oceny ofert, a takze w formularzu apis przedmiotu zamdwienia, naleiy rozumied rdwniei monitorowane aplikacje

oraz inne systemy.

»Jezeli z formularza oferty bfdzie wynikato, i± Wykonawca oferuje nielimitowane licencje na urzqdzenia,

oferta Wykonawcy w kryterium III otrzyma maksymainq liczby punktdw.

»Jezeli z formularza oferty bfdzie wynikato, ii; Wykonawca oferuje nielimitowane licencje na GB/dzied,

oferta Wykonawcy w kryterium II otrzyma maksymainq liczbf punktdw.

»Punktacja bfdzie przyznawana zgodnie z opisanymi wyiej zasadami, w tym wzorami matematycznym.

»Przy obliczaniu punktdw zostanie uwzgledniona zasada wyrazona w pkt XII pkt 4 SIWZ.

XIV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostad dopelnione no wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia Dublicznego

1. Zamawiajqcy udzieli zamdwienia Wykonawcy niepodlegajqcemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wa^na, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spetnia

wymagania Zamawiajqcego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejszq na podstawie kryteridw

oceny ofert okre^lonych w SIWZ. Zamawiajqcy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiajqcy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcq, z zastrzezeniem

art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Formf przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzglfdnieniu przepisdw przepciowych ustawy z dnia 22.06,2016 r, o zmianie ustawy - Prawo zamdwied

publicznych orazniektdrych innych ustaw (DZ.V.2016.I020).

3. Zamawiajqcy mo^e zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, jezeli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zloiono tylko jednq oferte lub
b) w postcpowaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej ni^ kwoty okreSlone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplynql termin do wniesienia odwolania na czynno^ci

Zamawiajqcego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nastepstwie jego wniesienia Izba oglbsila wyrok
lub postanowienie konczqce postcpowanie odwotawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostanq podane Wykonawcy w pi^mie informujqcym o wyborze
oferty lub w pi^mie odrebnym. Zamawiajqcy na wniosek Wykonawcy mo^e wyrazid zgode na podpisanie
umowy drogq korespondencyjnq, ze wskazaniem na konkretnq dat? zawarcia umowy. Najpdiniej w dniu
wyznaczonym jako dzied zawarcia umowy Wykonawca zobowiqzany jest wnie^d zabezpieczenie naleiytego
wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, Zamawiajqcy moze wybrad ofert? najkorzystniejszq spo^rdd pozostalych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ze zachodzq przeslanki uniewaZnienia post?pOwania,
o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
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XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezYteeo wvkonania umowv

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

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". WysokoSd zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie 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 spoMzielczej kasy oszczfdno^ciowo-kredytowej, z tym,

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

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczenipwych,

e) porpczeniach 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 Przedsipbiorczo^ci.

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

ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly sip na rachunku' Zamawiaj^cego
najpdmiej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mipdzynarpdowych podaje sip: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku:. Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. PodChor^:^ch 1, 40-043 Katowice.

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

jest zlozyd stosowny dokument w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piptro, pokdj
nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakpie 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^zany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalei:ytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mo^e warunkowad

wypiacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci ̂ ^dania wyplaty przez wystawcp

dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshiguj^cych ZamaWiaj^cemu na zwrot poszczegdlnych czp^ci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy

nie mo^e zostad pozbawiony mozliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego

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

(je^eli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wa^o^ci dokumentu).

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

umowy.

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

wzdr umowy oraz art. 151 ust.l pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

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

umownych z tytulu niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do

SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamdwienia.

2. Integralni czp^cii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu pouflio^ci w NFZ

stanowiica zalicznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wystppuj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponoszi solidami odpowiedzialno^d za wykonanie umowy

1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei Drzvstuguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zam6wienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takz:e .innemu podmiotowi, je&li

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub mo2:e ppnie^d szkodf w wyniku
naruszenia przez zamawiajacegp przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguJa rdwniei:. organizacjom wpisanym-na listp,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt,5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci ZamawiaJacego podjptej

w postppowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnp^ci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowiazany

na podstawie ustawy.

5. Jezeli warto^d zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na ppdstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wylacznie wobec czynnoSci:

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

2) okre^lenia warankdw udzialu w postppowaniu;

3) wykluczenia odwohijacego z postppowania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohijacego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywad czynno§d lub zaniechanie czynno^ci zamawiajacego, ktdrej zarzuca si?

niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwipzle przedstawienie zarzutdw, okre^lad Zadanie oraz wskazywad

okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si?-do Pfezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

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

elektronicznym.

8. Odwohijacy przesyla kopi? odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

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

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moZe w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniti czynno^ci,

do ktdrej jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180

uSt. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnoSd albo

dokonuje czyimo^ci zaniechanej, informujac o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej

czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, Z zastrzeZeniem art.

180 ust. 2 pzp.

10. Tenniny wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz ucZestnikom post?powania odwolawczego

przyshiguje skarga do sadu. W post?powaniu toczacym si? wskiitek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeZeli przepisy
niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do sadu okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.
Skarg? wnosi si? za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,

przesylajac jednocze^nie 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.

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu sadowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moZe wnie^d takze Prezes
Urz?du Zam6wie6 Publicznych. Prezes Urz?du moZe takZe przystapid do toczacego si? post?powania. Do
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czynno^ci podejmowanych przez Prezesa Urz^du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

14. Szczeg61owe zasady zwi^ane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwied
publicznych.

XVIII. Informacia dia Wvkonawcdw - Klauzula informacvina RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobpdnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogobe rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej„RODO", informuj?,

■  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

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

zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl;

■  Inspektorem Ochrony Danych w ̂ l^skim Oddziale Wojewddzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan

Maciej Zyinelka, adres e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;

■  rPahi/Pana dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^zanym z

post?powaniem o udzjelenie zamdwienia publicznego w przedmiocie: dostawa i wdrozenie oprogramowania

do archiwizacji i korelacji zdarzeh oraz ^wiadczenie asysty technicznej - zamdwienia nr 17/pn/2018,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

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

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

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

■  Pani/Pana dane osobowe b?d^ przechpwywane, 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 gwaraneji i

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

regulacjami;

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

ustawowym okre^lonym 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 bpd^ 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 i^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeieniem 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, 2:e

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

■  nie przyshiguje Pani/Panu:

20
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- 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 ktorym mowa w art. 20 RODO;

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

podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobovi^ch jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO-

' Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie maze skutkowac, zmianq wypiku postppowania
6 udzielenie zamowiehia publicznego ani zmianq ppstahowied umowy w zakresle niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie maze naruszac integrainosci protdkoiu qraz jegp zafqczhikow.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie rna zastospwania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze smdkdw oehrony prawnej tub w delu ochrony praw innej osoby fizycznej tub
prawnej, lub z uvi/agi na wazhe wzgipdy interesu pubiicznego Unii Eurbpejskiej lub patistwa cziopkowskiego.

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

hatychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.

21



Nf Jiamot^eiiia: 17/pn/2018

OFERTA

formulary bferty

Daiie mkoiia^v:

Nazwa/Fitma:

• ••••"•'• •••«'• •'••'••• •'• •• •'•'• •'•••• •"••'•'• ••'• •'•'• •• •'•'• •'• ■

Adres;

Narodbwy Fundusz Zdro^a
Sl^ski Oddziai Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 ]Eat6\dGe

Nuttier KRS: /jezeli dotycZy/

CEIDG: ./jezeli dotyczy/

Nuttier REGON: /jezeli dotyczy/

Niimer NIP:

adres e-iiiail: (jezeK jest)

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

■Nt rachihiku baijikoxvegd Wykoiiawcy, na ktory Zaiiiia\^da)qc:y b^dzie tndgt zwtoCii wsdixiin (dotyczy

wadium wtdesiohego wpietuqdzu)

W nawi^zaiiiu do ogloszenia o ptzetargu nieograniczonym maj^cytn za przedttaiot dostatva i wdrozettie

Opfogratnowania do archiwizacji i kofelacji zdatzeii (ang. ttazwa: „Security Ittforttiatiou and Event

Mattagettieflt - SlEM

1. Oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego Zafti6\defiia zgodnie
ze Specyfikacj^ IstotnyGh Warunkow Zaftiowienia, za cett^ oferty:

zlttettOj ...... zlbfutto

zgodttie z kaUculacj^ cenow^ z pkt la formularza oferty

UWAGA! Wykonawca ttie dolicza do cett/wartOsci netto podanej w pkt 1 i pkt la formularza oferty
podatku od towarow i uslug (VAT), je;zeli Obowi^zek podatkoi^ spoczywa na Zamavdaj^cym - patrZ
pkt XII pkt 3 SIWZ oraz wZor ittfotmacji. o ktorej mowa w art. 91 Ust. 3a pzp. W takiei sWitacji cen^
oferOwan^ przez Wykohavvc^ b^dzie cena wskazana iako netto. czyli bezpodatku ad towardtci usdug.



Nf zaittomeiiia: l7/pn/2018

la. ̂alkalacja cenowa (kalkulacja cehy

forihillarz ofetty

...A. . B c D E

Frzediniot kalktilacji
Wartosc nelto w zf Obowiazek

podatkowy spoczywa na
WykonaWcy/

Zamawiajacym*

Wartosc 23% podatku
VAT (dbliczoha od

wartOsci nOttd

z koliimny B) w zt

Wartosc bnitto

(B + D) wzi

Dostawa i wdtpZenie

systemu SIEM oraz

sWiadcZenie asysty

technicz'ttej

* W kOlioiiMe C h' ial6izy WsR^izac, kiih gpociywa obdxviqzek pddatko'Wyr, stdsOvMie do datiyiih Zaxvartych w
ihfdtiAacjiybiddrejtdoiva.wa^^

UWAGA!

W sytuacji, gdy Ceitla zaofetowaiia przez WykotiawC^ (celia
Wykdnawcy Izostaiiie OdrzuCOna Zgodnie z att. 89 list.l pkt 2 pzp
" pattz pkt Xll pkt 2 SIWZ.

pizekroczy kwdt? 500.000,00 Zl brtitto, oferta
ofertai ktoffej tiesc die pdpdwiada ttesci SIWZ

2. Oswiadczaitty, iz zoboud^ztijemy si? zrealizowac prZedmiot Zanio^iehia z zachowanietn nast?puja,cych

terminow:

a) dostawa i wdrozenie systemu SIEM: w terminie do dnia 31.12.20l8 t.;

b) swiadczenie asysty technicznej dla systemu SIEM: w okresie 24 miesi?cy liczac od dnia podpisania protokolu

wdrozefiia, ptzy czym do 40 osobogodzin prac konsultacyjno-serwisc-wych przeznaczono do \yykotzystauia

w okresie 12 miesi?cy liczac od dnia podpisatiia protokolu wdrozenia.

3. OswiadcZainy, ze oferujemy 24-iniesieczn^ gwaraticj? oraz 24-miesi?cZtt^ r?kojiiii? za wady

przedmiotu zamo'tvienia na wanifikacb okreslonych w SIWZ, w tym we wzorze umoWy. Gwarancja

udzielona na wdrozOne OprOgramowanie (system) b?dzie gwarancja producenta dprogramoWania (systemu).

4. OswiadcZamy, ze akceptujemy Warunki platnosci okre^one we wZorze umoWy.

okres 30 dni. Bieg terffiinu Z^^azania5. Oswiadczaniy, ze Uwazamy si? za zwiazanych niniejsza

oferta rozpoczyna si? wraz z Uplywem terminu skladania ofert.

6. OsWiadczamy, iz w ramach systemu SIEM oferujeray:*

A) sztukliceiicji na GB/dZied;

B) nielimitowana liczb? lieencji na GB/dzien.

*wskazac opcjf A albo Opcj^ B

UWAGA!

W pfzypadku wybprti opcji A Wykonawca winien zaoferpwac liczbq litxncji ttie mniejszq itiz 15 i nie

WiiikszcinizSO.PkiZZpkt^IIiSJWZ^ldc^enamlL
■, - ■ ' 2

\j_j-—^
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7., Os:madbzamy, iz tv'ramach systemii' SIEM ofetujemy:*

A) szidklicetifcji toaciitzi^zeHia;

B) riieliinitbwah% Bcib ticeMcji na ilrZ^diifcnia.

*wska!zac opcj^ A albo opcji^ B
UWAGA!

W pfzypttdkn wyborU opcji A Wyktiitawcd winien xaof^r&wac Uczb^ ticertcji nie ntniejszq itiz 100 i nie
wi^ksizqrtiz200.PatrzpktAjtlSlWZ-kryteriuihIIL

'8. Oswiadczaixiy, ze zapoznalisniy sig ze SlWZ i nie wnosimy do iiiej zastrzezen o£a:Zi ze zdobyUsmy
infocttiacje niezb^dne do ptzygotowaniia.i zlbzenia niniejszej ofetiy.

9. OswadGzafnyy ze zal^czony. do SlWZ wzor uiriowy ■^az z zal^cznikiein nr 3 do nmo^^wZorein
Umowy b zacbbwaniu potifopsci w NFZ zostal przez nas zaakeeptowany i zobo^^ziijeniy si? w
przypadku WybOftx naszej oferty do' zayratcia uiiiOwy na warunkach bkre^onyCh w ww. ■vraorach udiow, w
niiejscu i teniiinie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego

10. OswiadcZamy, ze zoboMvi^ujemy si? ̂  przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zatnowienia zgodnie
z ■wymo^nii Zabia^xdaj^cego Okreslonyntii w SIWZ oraz obovd^zuj^cyrni przepisaini pfawa.-

11. Osm^dczatny, ze zamierzamy p6^erzyc.nast?puj^certiu podwykonawcy .-wykonanie nast?pai4cej cZ^sci
zambwienia*:

Lp. czesc zamowienia firma podviykoiiawcy

♦  -CTypeftiic w ptZypadkJi zanliatu -wykofiywania zamb'metiia z udziateih pbdviykonawcy/6w wskaZuj^c cz^sc
Zatiibyienia, ktotych ■^kotiame Wykonawca . zainietza pOwietzyc pod'i^kbnawcy otaZ
p6d\\ykbnawcy/6w.

(h

12. Os^adczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia bifdziemy polegac / nie b^dziennty pblegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotyczq,cym zdolnosci Zawodowej - posiadania •wytnaganego
doswiadczenia.
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** niepotrzebhe skresUc. Wprzypadkupolegaxda na zdolhosci zawodowej (doswiadczetdu) itihego podtixiotu/dw
Wykonawca udowodni, iz realizuj^c Zamdwienie b^dzie dysponowat niezbfddymi zasobaroi tego podnaiotu/dw,
w szczegdlno^ci ptzedstawiajqc Zobowi^zatde tego podmiotu/dw do oddania tau do dyspozycji niezb^dnych

Zasdbdw na poftzeby realizacji Zamdvdeaia.

13. Z'obdtvi^zujeiWy w ptzypadku wybonl tiasZej oferty do wMe_sietya zabezpieczenia rialezytegb tyj^konSnia

Uiiiowy "w vtyspkosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty. ZabeZpiecZenie .■vsrniesietHy tiajpozfiiej w dtiiu
wjrZnaGZOflytn jako;dzien zawarcia urnowy.

14; Ostyiadcza'my> iz npowazifiienie osob reprezentuj^cych Wykonavi^CQ w liMiejsZytn postypowaiiiil
(w tyfn podpisuj£tcyc:h oferty/fortnularze/oswiadczenia), a wskazafiych pbtiizej rtyilika z nastypiij^cego
dbkumeiltu*:

1) KRS
2) CEIDG
3) peinomocnictwa zai^czbriegb db niniejszegb fortnidarza oferty udzielonegb prkez osoby odpowiednio

urnocowane.

*zaznacZyc podpuhkty dbtycZ^ce WykbnawCy

Osoba/bsbby upbwainione (updiiomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w ninifcjszym
postypowatliu:

/imif i naztwsko/ /podstawa upowazoieiiia do repteZentowania Wykonawcy/

15. QiswiadbZamyj iz halfeiyitty/ftie naleiymy** do gtupy malyGh liab srednich przedstybiorstw.
** Hiepptfzebfle skreislic

Dijifiigi Maiego orax^ sredniego piyedsiihiar^, a tak^ mikropf^edsiihiorip yamera updtva ^dnia 06.03.2018 r. Pram piyedsiibiorcom
(Dy.U. 2018,646). Zgodnie ^ art. 7'usi. 1 pkt 1 -pkt 3 pit. ustdny utQite w ustawie okreshnia o^acspja.:
1) itukroprZedsipbJdrca - piyedsi^bidrc^, ktory w. co najmniej jednym roku ^ divoch ostatnich lat dhrotowpch spetnial lacipiie nastymjace

a) ^trudnial stednidrdCynie mniej nid^ 10 pracdwnikdw dra^
b) dsicfgncfi rdc^y dbrdt nettd ty spryedaiy tdwardi», wyrdbdw i uslug dras^ ^ dperagifinansdwych aiepryekracxyij^iy rdwndwartdsci n> t^hpch 2
ntilidndw eurd, lub suny aktywdw jegd bilansu spdrypdipnegd na kdniec jednegd ^ tych lat nie piyekracyytj rdwndtvartdsci w ^idpch 2 Mlidndw
eurd;

2) maty przedsipbiorca - piyedsiibiarc^, kfSiy u> cd najmniej jednym nku ̂  dwdch dstatnich lat dbrdtdwych spelnial laptpiie nastyujace
warunki:

a) ^trudnial srednidrdcynie mniej niySO pracdwnikdw drac^
by diiagncii rdcytiy dbrdt nettd ty spryedady tdwardw, wynbdW i uslug crayydperajifinansdwych niepiyekracyajcliy rdwndwartdsci in fildych,10
ntilidndw eurd, lub sUmy akp/wdwjegd bilansu spdrypdsynegd na kdniecjednegd y pch Idt nie ptyekrdcsyly rdwndwartdsci w yldpch 10 milidndw
eurd - i ktdiy nie jert mikrdpryedsiibidn^
3) stedm pizedsi^biorca - pryedsiyidrc^, ktdty w cd najmniej jednym rdku y dwdch dstatnich lat dbrdtdnyct speMal lucsyie nastyujcice
warunki:

a) yatrudnial srednidtdcynie mniej niy 250pracdwnikdw dray
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b) oiiqgmit rdcsjtj ohrot neito ̂  spri^da^ towawiv, wprohow i uslug ora^ ̂  operagifinansowych niepn^krac^jciy rdwnoivctrtosci iv plotych 50

mi&omw euro, lub sun^ akp/w6wjego hilattsu spbfppdeipnego na koniecjednego ̂  tych laf niepti^krociyly rowmwartosd n> e(totych 43 milionow

euro

- i ktory niejest mikfopriydsiibiorcci aUi malyfn prpedsiibiorcci-

16. Oswiadczamy, ze ■wypelriilistny obowiaizki infortnacyjne przewidziane w art 13 lub aft. 14 RODO* wobec
osob ftzycznych, od ktoiyfch dalle osbbdwe bezposrednio lub posrednio poZySkaHsmy w celu ubiegania si? o
udzielenie zaiuo-wdeliia pubHcZnego w niniejszym postgpowaniu.**

*rozpotzadzenie Paflamentu Europejskiegp i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwdetnia 2016 r. -vf sprarvie ochfoiiy osob
fiZycZnych w ZlMazku z ptzetwarzaliiern. danych osobdwych i \r spraT^e swbbodnegb prZeplywU taMch datiych braz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoMe fbzporz^dzeiiie 0 ocErdllie daliych) (Dz. UfZ. UE L 119 Z 04.05.2016, stt. 1).
** W przypadkuj gdy Wykonawca nie prZekazuje danych Osobo'«ych innych niz bezposrednio jego dotycz£tcych lub
zachodzi uryl^czenie stosowattia obowi^zku infomiacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tfesci
oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykresKc tresc oswiadczeflia albo wpisac NlE DOTYCZTY'.

17. Zal^cZHikami do niniejszego forrnulatza oferty sq hast^puji^ce wypelilipne fotmularze/
oswiadczenia/dokiimenty:

1) informacja, o ktdrej lUowa w art. 91 ust.3a pzp
2) oswiadczenie, o ktbfyrn liiowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
3) forcaularz opis przedniiotu zamdwienia
4) zobowi^zahie innego podinjiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbydnych Zasobow na potrzeby fealizacji

zatndwienia — jezeli dotycZy
5) pelnomocnictwo osob feprezenfuj^cych WykonawCe (orygktal lub kopia poswiadczona nOtarialnie/odpis notarialny)

^ jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)
6) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!
1) Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej gnipy kapitulowej Wykonawca sklada

w termirtie 3 dni od s^miessysynia informagi, o ktofej mowa w art. 86 ust.5psp na stronie intemetowej www.nfz-katowice.pl
2) formalarz wykaZ dostaw wraz z dowodatai skladany jest na weiynanie Zamawiajiicego, o ktorym niawa w art. 26 ust.2 ptp

(patrs^SlWZ)

imi^ i nazwisko upelnomocnionego ptzedstaWiciela Wykonawcy:

• •••••••••••••••••••••

ibata.

s .

J\
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENiA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i wdrozenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji

zdarzen (ang. nazwa „Security Information and Event Management - SEEM"), zwanego takze

„oprogramowaniem" lub „systemem" oraz swiadezenie asysty technicznej dla ww. systemu, zgodnie z

SIWZ, \v tym z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.

1. Przedmiot zamdwieilia obejmuje:

1.1. dbstarczenie licenGji oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzen ̂  angielska nazwa:

„Seciirity Infdrraation and Event Management - SEEM";

1.2. wdrozenie systemu na zasadach okreslonych w niniejszym formnlarzu oraz we wzOrze nmoWy;

w ramach wdrozenia Wykonawca zdboWiqzuje si? Wykonac nastcpuj^ce czjmnosci:

a) opracowanie przez Wykonawcp w oparciu o zalozenia wynikaj^ce z niniejszego opisu

przedmiotu zamowienia projektu wdrozenia systemu SlEM oraz przedstawienie go do

zatwierdzenia Zamawiaj^cego; zatwierdzenie projektu wdrozenia winno nast^pic przez

ZamaWiaj^cego w terminie 2 dnl roboczych liczqc od dnia przedlozenia przez Wykonawcp

projektu wdrozenia do zatwierdzenia; zatwierdzenie nastppuje w formie pisenmej adnotacji

Zamawiajqcego na pfojekcie wdrozenia;

b) instalacja i konfiguracja systemu SlEM zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiaj^cego

projektem wdrozenia;

c) przeprowadzenie wars^atow dla pracoWnikoW Sl^skiego OW NFZ z Zakresu administracji i

obshigi systemu SlEM na warunkach opisanych w pkt 3;

d) aktualizacja projektu wdrozenia o zmiany wprowadzone w czasie wdrozenia oraz

przedstawienie catosci w formie dokumentacji wdrozenia;

e) dostarczenie wszelkich licencji (kody licencyjne, ewentualne dokumenty licencyjne, ewentualne

nosniki CD lub DVD) b^dz innych dokumentow dotycz^cych wdrozonego systemu SlEM;

f) przeniesienie autorskich praw maj^tkowych do wytwOrzonej dokumentacji wdrozenia;

przeniesienie praw wirmo nastqpic w formie odr?bnego oswiadczenia Wykonawcy ztdzonego na

pismie najpozniej w dniu podpisania protokolu wdrozenia. Przeniesienie autotskich praw

maj^tkowych dotyczy w szczegolnosci nast^puj^cych p61 eksploatacji: kopiowanie, powielmiie,

przetwarzanie, udost^pnianie, modyfikowanie, wykorzystywanie w celach analiz i innych

potrzeb Zamawiaj^cego.

Miejscem wykonania dostawy i wdrozenia jest siedziba Slqskiego OW NFZ w Katowicach przy ul.

Kossutha 13^ z zastrZezeniem pkt 3.

1.3. swiadezenie asysty technicznej dla ww. systemu, w tym prac konsultacyjno-serwisOwych.

2. Szczegolowy opis wymagan dotycz^cych systemu SlEM:

2.1. System musi bye dostarczony w formie oprogramowania do zainstalowania na maszynie

wirtualnej Vmware (posiadanej przez Zamawiaj^cego). Dostarczone licencje na system SlEM nie

mog^ ograniczac liczby zainstaloWanych i uzywanych kolektorow do zbierania danych w celu

osi^gni^cia Wymaganej wydajnosci czy funkcjonalnosci (np. kolektor dla DMZ).

2.2. System musi umozliwiac zbieranie, agregacj? i analiz? z wydajnosci^ min. 7000 zdarzen na sek.

o
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/Uwaga: Szacowana przez Zamawiajqcego wielkosc dziennie zhierartych dctnych to ok. 15GB.

Szacowanaprzez Zamawiajq liczba monitorowanych wzqdzen: ok. 100 szt./

Podpoj^cietn „monitOrowane urzqdzehia" uzytyrn powyzej nalezy rozumiec rdwniez monitorowane

ctplikacje Oraz ifine systetny.

Jezeli jakakolwiek funkcjoiialnosc wraz z okreslon^ wydajnosci^ opisana w fofmiilai-™ opis

przedmiotu zamowienia jest odf^bnie licencjonowana, nalezy dbstarczye niezb^dn^ do jej realizacji

liczb? licencji. W przypadku licencjonowania parametrow infrastfuktury nalezy przyj^c nast?puj^ce

wielkosci: serwer wyposazony w dwa procesory szesnastordzeniowe, 256GB RAM oraz 30TB

przestrzeni dyskowej na potrzeby przechowywania zbieranych danych; liczba administratorow i

operatorow systemu - 25 uzytkownikow.

2.3. System musi bye wyposazony w nast^puj^ce. funkcjonalnosci:

• Zbieranie, zapisywanie i przechoWywanie logow i zdarzen przez okre^lony czas (Wymagany

przez obowiqzuj^ce regulacje praWne) min. dwa lata. System musi zapewnic ochron?

integralnosci tych danych.

• Monitofowanie funkcjonowauia systemow na podstawie zbieranych logow (generowanie

alertow poprzez e-mail).

• Weiyfikacj? funkcjonowania zasad bezpieczehstwa i stosowmych srodkow kontrohiych.

• Wykrywanie awarii, problemow i incydentow w monitorowanych systemach.

• Defmiowanie korelacji zbieranych danych w celu wykiycia zlozonych zagrozeh i elimiriacji

falszywych alarmdw.

• Zabezpieczenie zbieranych danych przed nieautoryzowanym dost^pem i usUni^ciem cZ^sci lub

calosci danych poprzez zastoSowanie odpowiedniego mechanizmu kontroli dost^pu.

• Pobieranie logow z wielu elementow systemu informatycznego, poddanie ich korelacji i na tej

podstawie przedstawiac administratorom informacje na temat stanu bezpieczehstwa i

wykiytych incydentow.

• Defmiowanie i generowanie raportow i dashboard-6w, szczegotowo opisanych w pkt. 2.8.

2.4. System SIEM musi miec mozliwosc pobierania danych (logow, zdarzen) z nast^puj^cych zrodel;

•  Systemy operacyjne: MS Windows Server 2008R2/2012/2012 R2/2016, Linux CentoOS, HP-

UX 11.04

• Silniki bazy danych: MS SQL, Oracle, Postgfes, MySQL

•  Srodowiska do wirtualizacji: Vmware

• Aplikacje: MS Exchange, US, Stock (fumy SmartMedia), IT Manager (fumy Infonet Projekt)

• Ushigi: DHCP, ushiga katalogowa Active Directory

• Urz^dzenia sieciowe: HP Procurve 5412zl, 8212zl, F5 BIG-IP, Checkpoint, Cisco 6807, 6509,

ASA 5516-X, Aruba Instant 105

•  System dost^pu do intemetu - proxy, Cisco IronPort

2.5. System SIEM musi obshigiwac przynajmniej nast^puj^ce metody Zbierania danych i z

nast^puj^cych ̂ odel;

• Windows EventLog

• Windows Management InstrumeHtation (WMI)

• Pliki tekstowe



Nr zaihowienia: 17/pn/2018 fdrmularz opis przedmiotu zamowienia

• Mechaflizmy wbudowane w silniki baz danych (przynajmiiiej Oracle, MS SQL), rtiusi

umozliwiac podl^czailie do innych siinikow baz danych poprzez sterbwnik ODBC, JDBC

• Syslbg UDP, TCP

• SNMP, SNMP Trap

• Dedykowanego agenta, ktory:

- musi Umozliwiac zbiefanie danych zarowno z zainstalowanego systemu jak i innych

zCwn^trzHych systemow np.: w DMZ

-  musi wykorzystywac do komunikacji z serwerem centralnym poprzez poi^czCnie

szyfrowane

^  konfigurowany jest z ceutralnej konsoH zarzqdzaj^cej Wspolnej dla wszystkich agentov^

• Zmiany w zawartosci plikow i kluczy rejestrow.

2.6. System SEEM musi umozliwiac definiowanie dokiadnych uprawnien administratordw zarowhb w

zakresie monitorowanych systemow jak i dost?pnych operacji. System nie moze ograniczac

liczby administratorow i Uzytkownikow korzystaj^cych z przetwOrzonych danyCh np.: raportow,

dashboardow itp.

2.7. Logowanie do systemu musi odbywac si? poprzez:

•  lokalne konto aplikacji

• konta uzytkownika z zintegrowanego systemu Active Directory.

2.8. System SEEM musi realizowac funkcjonalnosc wyszukiwania i korelacji zdarzen:

• Funkcja korelacji musi dzialac na podstawie dowolnych p61 i zmiennych zbiermiych logow.

• Korelacja musi pozwalac na automatyczne uzupehiianie analizowanych danych o iiiformacje

pozyskane z zintegrowanych systemow np.: systemu ewidencji sprz?tu, ushxgi AD.

• Wbudowatie filtry wyszukiwania musza bye oparte o wyrazeuia regulame umozliwiaj^ce

budowanie zapytan dotycz^cych calego logu j ak i pojedynczych pol.

2.9. RapoftbWanie:

2.9.1. System SEEM musi umozliwiac tworzenie raportow na podstawie wczesniej zdefinibwanych

sZablonow.

2.9.2. Musi bye mozliwosc wygenerowania raportu przynajffiniej w formatach: HTML, PDF, JPG,

CSV.

2.9.3. W raportach musi bye mozliwosc automatycznego rozwi^zywania nazwy DNS dla pol z

adresem EP.

2.9.4. Dashboard musi umozliwiac wyswietlanie kilku raportow i prezentowanie kilku wykresow

graficznych jednoczesrde.

2.9.5. Wykonawca przygotuje, zdeflniuje podczas wdrozenia nast?puj^ce rapbtly:

a) Rapofty zwiqzane z monitorowaniem posiadanych kontrolerow AD:

• Godziny zalogowania i Wylogowania uzytkownikow z zadanym bkresie

• Genefowanie listy zablokowanych kont wraz z data zablokowania

• Daty blokowania i odblokowywania konta uzytkownika w zadanym okresie

• Raport zmian w obiektach AD w zadanym okresie.

b) Raporty zwi^ane z monitorowaniem posiadanych serwerow Microsoft Exchange:

• Parametry wydajnosciowe (obci^enie CPU, zaj?tosc pami?ci RAM)

• Dost?pnosc poszczegolnych using serwerow
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• Procenitowe wykorzystanie przydzielonej pojemnosci skrzynki pocztowej oraz waftosc

przydziaha, generowanie alarmu po przekroczeniu limitu

• Aktywnosc ui^kownikow - liczba wystanych i odebranych maili w zadanym okresie).

c) Rapofty zwiqzane z serwerami kontrolerow domeny AD:

• Zmian na obiektach i strukturze katalogu

• Z dost^pnosei ushig AD i DNS - online i za dany okres czasu

• Logowanie i wylogowanie wybranych uiytkownikow w zadanym okresie czasu.

d) Raporty Zwi^ane z monitdrowaniem posiadanych pfzel^cznikow sieciowych i routetoy':

• Logowanie i wylogowanie administratordw

• Zmiany wkonfiguracji

• Paramelry wydajnosciowe (obei^zenie procesora, wykorzystanie panligci RAM,

wykorzystanie zasobdw dyskowych, interfejsow sieciowych).

e) Rapofty zwiqzane z monitorowanie systemoW operacyjnych Microsoft/Linux/HP^UX:

• Parametry wydajnosciowe (obci^enie procesora, wykorzystanie pami^ci RAM,

wykorzystanie zasobow dyskowych, interfejsow sieciowych) - online i za zadany okres czasu

• Logowanie i Wylogowanie uzytkoWnikow w zadanym okresie czasu

• Zdarzen o statusie krytycztiym w zadanym okresie czasu.

f) Raporty zwi^zane z monitorowanieffl posiadanych przel^cznikow i routefdw sieciowych:

• Logowanie i wylogowanie uiytkownikow w zadanym okresie czasu.

g) Raporty zwi^ane z monitorowaniem posiadanych urz^dzeh i oprogramowania

zabezpieczaj^cego firewall firmy Checkpoint:

• Logowanie i wylogowanie administratordw

• Zmiany konfiguracji

• Parametry wydajnosciowe (obci^zenie procesora, wykorzystanie pami^ci RAMj

wykorzystanie zasobdw dyskowych, interfejsdw sieciowych).

h) Raporty zwi^zane z monitorowaniem posiadanych urz^dzen i opfogramoWania

zabezpieczaj^cego firmy F5:

• Logowanie i Wylogowanie administratordw

• Zmiany konfiguracji

• Parametiy wydajnosciowe (obciqzenie procesora, wykorzystanie pami^ci RAM,

wykorzystanie zasobdw dyskowych, interfejsdw sieciowych).

i) Raporty zwiqzane z monitorowaniem posiadanego oprogramowania wirtualizacyjnego VmWare:

• Parametry wydajnosciowe maszyn fizycznych (obci^zenie pfocesora, wykorzystanie pami^ci

RAM, wykorzystanie zasobdw dyskowych, interfejsdw sieciowych)

• Logowanie i wylogowanie administratordw

• Zmiany konfiguracji.

j) Raporty zwi^ane z monitorowaniem posiadanych systemdw baz danych Oracle:

• Logowanie i Wylogowanie administratordw (wybranych uzytkownikdw)

• Operacje wykonane przez administratordw (wybranych uzytkownikdw)

• Zdafzenia rejestrowane w alertlog-u.

k) Rapofty zWi^ane z monitorowaniem posiadanych systemdw aplikacyjnych firmy Kamsofl S.A.:

• Zdarzenia rejestrowane w eventlc
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• Dost^pnosc wybranych ushig - online i za wybrany okres.

1) Raporty zwi^zane z monitorowaniem posiadanych systemow poftaloWych (MS IIS):

• Logowanie i Wylogowanie administratorow (wybranych uzytkownikow)

• Dost?pnosc wybranyeh ushig - online i za wybrany okres.

3. Wafunld przeprowadzenia warsztatdw:

W ramach wdrozenia Wykonawca winien przeprowadzic warsztaly z zakresu administracji i obshigi

dla pracownikow Slqskiego OW NFZ. Warsztaty zostanq przeprowadzone w dwoch zakresaeh:

3.1. 3-dmowe Warsztaty dla 3 (trzech) administratorow b^d^ obejfflowaly:

•  omdwienie architektuiy, instalacji i konfiguraeji systemn STEM;

•  omowienie integracji z systemami zewn^trznymi np. AD;

•  instalacj? i konfiguraeji agentow;

•  przedstawienie procesu pobierania i zbierania danych z roznych zrodei;

•  omowienie mozliwosci analizy, grupowania, korelacji danych i prognozowania;

•  tworzenie dashboardow i raportow;

•  wykofzystanie systemu do badania anomalii.

3.2. 2-dniowe warsztaty dla 6 (szesciu) operatofow odbid^ sii W dwoch gfupach po 3 osoby kazda i

bid^ obejmowaly:

•  przedstawienie procesu pobierania i zbierania danych z roznyCh zrodei;

•  omowienie mozliwosci analizy, grupowania, korelacji danych i prognozowania;

•  tworzenie dashboardow i raportow;

•  wykofZystanie systemu do badania anomalii.

Warsztaly winny obejmowac zarowno zaj^cia teoretyczne, jak i praktyczne.

Warsztaly wilmy zostac przeprowadzone przed zakoncZeniem wdrozenia.

Warsztaly Zostan^ pfzeprowadzone w siedzibie Slqskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha

13 liib w miejscu wskazanym przez Wykonawci. Wszelkie kosztv zwi^zane z przeprovvadzeniem

warsztatow, w tym takze koszty ewentualnego transportu do miejsca warsztatow, materialow etc.,

ponosi Wykdnawca.

4. Warunki sWiadczeiiia asysty technicznej:

Definicie:

• godzina robocza - przez godZin? robocz^ nalezy rozumie6 60 minut pr:^adaji^ce W dkilie

czasowym definiowanym jako od godz.8.00 do godz.16.00 w dni rdbocZe, tj. w dni od

pdniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

• blqd krytyczny - bl^d powoduj^cy niedzialanie lub nieprawidlowe (wadliwe) dzialanie systemu

SlEM, ktore powoduj^ ponad 2-godzinne przerwy w funkcjonowaniU systemu lub caikowicie

uniemozliwiaj ̂ j ego fimkcj onowanie;

•  inny bl^d - blqd nie bid^cy bl^dem krytycznym.

Asvsta techniczna winna bvc swiadczona na nastepuiacvch zasadach:

a) okres swiadczenia asysty: w okresie 24 miesiicy licz^c od dnia podpisania protokolu wdrozenia-.
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b) miejsce swiadczenia asysty: w miejscu wdrozenia z mozliwosci^ u:^skaiiia dOst^pu zdalnego na

potrzeby realizacji asysty;

c) okno czasowe dokonywaiiia zgioszen (dost^pnosc zgloszen):

od godz.8.00 do godz.16.00 w dni robocze, tj. w dni od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem

przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

d) obsiuga zgloszen: w j§zyku polskim;

e) czas naprawy bl^du ktytyczliego: w ciqgu 16 godzin robocZych od momentu zgldszenia;

f) czas naprawy innego bl^dii: w ci^gu 48 godzin roboczych od momientu zgloszenia;

g) jezeli napfawa b^dzie uzalezniona od wydania aktualizacji systeniu SIEM przez producenta

Systettiu (akttialiZacja rozumiana jako wszelkie poprawki, nowe wersje, zttiiany lub modyfikacje

etc.), Zaiiiawiaj^cy na wniosek Wykonawcy zlozdny za posfednictwern poczty e-mail dopuszcza

zastosowanie rdzwi^Zania tymczasowego (workaround) do czasu wydania ww. aktualizacji; w

takim przypadku Wykonawca i Zamawiaj^cy uzgodni^ inny termin naprawy niz okreslony

odpowiednid pod lit.e lub lit.f;

h) dost^p Zamawiaj^cego do wszelkich aktualizacji wdrdzonCgO systemu SIEM (tj. wszelkich

poprawek, nowych wersji, zrnian, modyfikacji etc.), w tym prawd do ich pobrania bezpdsrednid

ze strony producenta b^dz w inny sposob udost?pniony przeZ Wykonawc?, zainstaldwania,

korzystania z nich draz kopiowania na wlasny uzytek Zamawiaj^cego, bez naruszania praw

innych osob lub podrniotow;

i) dost^p wyzttaczonych osob Zamawiaj^cego do baz wiedzy producenta oprdgramowania.

j) prace konsultacvi ho-serwisowe;

Wykdnawca zdbdwi^zuje si? do swiadczenia w ramach asysty technicznej dla systeniu SIEM pfac

konsultacyjtto-serwisdwych w liczbie nieprzekraczaj^cej l^cznie 40 osobogodzin - do

wykorzystania przez Zamawiaj^cego w okresie 12 miesi?cy liczqc od dnia podpisania protokolu

wdrozenia.

Zlecenie prac konsultacyjno-serwisowych stanowi uprawnienie Zamawiaj^cego.

Prace mog^ obejmowac w szczegolnosci:

•  konsultacje dotycz^ce zmian konfiguracji;

•  inStalacja aktualizacji;

•  prace zwiqzane z prdwadZeniein inigracji i aktualizacji;

•  prace zwi^ane z tworzeniem nowych raportdw, analiz etc.

Wykorzystanie prac konsultacyjno-serwisov^ych b?dzie si? odbywac z zastdsdWaniem nast?puj^cej

procedury:

1. Zamawiaj^cy zglasza Wykonawcy w ramach okna czasowego potrzeb? wykdnania prac

konsultacyjno-serwisowych wskazuj^c propondwany zakres przedmiotowy prac.

2. Wykonawca nieztvldcznie po otrzyrrianiu zgloszenia dokonuje analizy zgloszenia, okresla

mozliwy termin wykonania prac konsultacyjno-serwisowych oraz uzgadnia z Zamawiaj^cym

licZb? osobogodzin niezb?dnych do wykonania prac (uzgodnienie nast?puje mailowo).

3. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiaj^cego Wykonawca przyst?puje do realizacji zgloszenia

(akceptacja nast?puje mailowo).
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4. Potwierdzeniem wykonania prac b?dzie protokoi prac konsultacyjno-semisowych zawierajqcy

w szczegolnosci skrocony opis wykonanych prac oraz wskazuj^cy liczb? wykonanych

osobogodzin.

Przez 1 osobogodzin^ roztimie si? 60 fflinut pracy 1 Osoby.

» Miejscem realizacji asysty technicZnej jest siedziba Slqskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w

Katowicach, za wyj^tkiem sytuacji niewymagaj^cych fizycZnego stawiennictwa ze strony

Wykonawcy w ww. miejscu.

»WszeIkie Zgfoszenia w famach asysty technicznej mog^ bye skutecznie pfzekazane przez

Zantawiaj^cego za posredniGtwem poczly elektronicznej na adres e-mail i/lub telbfonu i/lub

dedykowanej stfony #svw /w dniu zawdrcia umowy Wykonawca wskaze kdnkretny sposob kontaktu/.

Fakt otrzymania zgtoszenia Wykonawca zobowi^zuje si? kazdofazowo niezwlocznie potwierdzic

Zamawiaj^cefflu na adres e-mail b^dz w inny C2ytelny sposob.

5. Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?:

a) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany przez nas przedmiot zamdwienia pochodzi

z legalnego zrodla, jest zgodny z obowi^jqcymi przepisami prawa i normami oraz w pelni

wartosciowy; b?dzie obj?ty gwarancj^ na warunkach opisanych w SIWZ, zawart^ w cenie.

b) Oswiadczamy i zobowi^zujeniy si?, iz posiadamy prawo do sprZedazy i wdrozenia

dostarcZonego oprogramowania (systemu) oraz posiadamy wszelkie niezb?dne uprawnienia

do swiadczenia asysty technicznej obj?tej przedmiotem zamowienia, nie naruszaj^c ptaw

innych osdb lub podmiotoW, w lym praw autorskich, prawa wlasHoscij praw do znakow

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

odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^. Zamawiaj^cemu przyshiguje prawo do uzytkowania w

srodowisku Zamawiaj^cego oprogramowania (systemu) dostarczonego i wdrozonego w

ramach przedmiotu zamdwienia (wraz z wszelkimi aktualizacjami tj. wszelkimi poprawkami,

nowymi wersjami, zmianami, modyfikacjami etc.) w sposdb i w zakresie niezb?dnym do

korzystania z wymaganych funkcjonalnosci, za wiedz^ i zgod^ producenta oprogramowania

(systemu), bez naruszania praw innych osdb lub podmiotdw.

c) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz w ramach asysty technicznej zapewniamy

Zamawiaj^cemu dost?p do wszelkich aktualizacji wdrozonego systemu STEM (tj. WsZelkich

poprawek, nowych wersji, zmian, modyfikacji etc.), w tym prawo do ich pobrania

bezposrednio z? strony producenta bqdz w inny sposdb udost?pniony przez Wykonawc?,

zainstalowania, korzystania z nich oraz kopiowania na wlasny uzytek Zamawiaj^cego, bez

naruszania praw innych osdb lub podmiotdw.

d) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si? do prZeniesienia na Zamawiaj^cego autorskich praw
maj^tkowych do wytworzonej dokumentacji wdrozenia na zasadach opisanych w formularzu

opis przedmiotu Zamdwienia oraz we wzorze umowy.

e) Oswiadczamy i zobowi^ujemy si?, iz cZynnosci obj?te przedmiotem zamdwienia b?d4

wykonywane przez osoby posiadaj^ce niezb?dn4 wiedz? i doswiadczenie we wdrazaniu

systemu SIEM oraz wykonywaniu czynnosci w ramach asysty technicznej.

6. Najpdzniej W dniu podpisania protokohi wdrozenia Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci

od tego, czy dana osoba Zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) prZedlozy

■(hpj~
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ZamaWiajqceinu (jedflej z osdb wakazaiiych W umowie) pisemae oswiadCzenie, ii; osoba/dsoby

Ayykonuj^ca Gzynnbsci \v ramaeh asysty technicznej pblegaj^ce na dbshidZe zgioszen

dbkonywanyeh przez Zamawiaj4cego, tj. przyjmowanie Zgtoszen w ramach okna czasowego, w

tym zgiosZen dblycz^cych prac konsultacyjho-serwisbwych oraz potwierdzaiiie przyj^cia

Zgibszen; b^dzie zatrudniona na pbdstawie umowy o prac? w rozUnlieniu kodeksu pracy w calym

okresie swiadGzenia asysty tGGhniGznej. Oswiadczenie (.kompletiie oswiadGzenie) wiiffio zawierac

rbwniez iifti? i nazwiskd osdby/ osob zatrudnibnyGh na podstawie umowy o praG? wraz ze

wskazaniem wykonywanyGh przez dan^ osob? Gzynnosoi, rodzaju. umowy o prao?, dpkladne

okreslenie podmiotu skiadaj^Gego oswiadGzenie, dat? ziozenia o^wiadczenia oraz podpis bsoby
uprawnionej do ziOzenia oswiadGZenia w ifflieniu Wykonawcy lub podwykonawGy.

Podajemy liczb? Osrpb, ktdre b?d4 Wykoiiywac c^anosci w raraach asysty techniczaej polegaj^ce

na obsludze zgtoszen dokonywaaych przez Zamawiaj^cego .....w.

^aalezy Wpisac iiczb? osob {wymagatta jest co najmniej 1 osoba)

7. Oferujemy system SEEM:

Nazwa producenta oferowanego systemu:

Nazwa pferowanego systemu:

WykonawGa akGeptuje wzor umowy, w tym przyj?te we wzorze umowy waruriki, terminy piatnosci

Oraz zasady rpzliGzania si? z tytutu umowy.

laii? i nazwisko upelnomocnionegO przedstawielela Wykonawcy:

Data.

podpis

■UJ-r



Nr zamowienia: i7/pn/2018 fprnriiilarz wykaz dostaw

b'

WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYGH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

Wypefniajqc hinl^szy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt ¥ pkt 1 ppkt i2 SIWZ.

Lp. ■Przedmiot dostawy Wartosc dostawy
(brutto w zlotych)

Data wykdnaiiia
dostawy

(dzieoj, miesi^c, rok)

Podmiot,
na rzecz ktoregp ddstawa

zostata wykonana (lub jest
nadal wykonywana)
- podac nazw^ i adres

1  pbstawa wykonana
(tji uindwa zostala
' zrealizowana),

czy nadal
wykon^ana (umowa

jest nadal
realizowana)

— podac informacj?
1 ■

2



Nr zamowienia: l7/pn/2018 formiilarz wykaz dostaw

Wraz z niniejfizytn fotmularzem Wykonawca sktada dowody. o ktorych nidwa wpkt VIpkt 3 lit.b SIWZ.

Fnrmutarz wtaz z dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiaiqcego w terminie i na zasadaeH opisatiyeh w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upefnomocnionego pi^edstawiGiela WykonawGy:

Data

podpis

Oi'
2



:,i. is:-, ; ..is':, --S ; V4:}; --A-s ,s-'s.

Nr zamowienia: 17/ph/2018 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

w zaieizho^sci od sytuacji wybrac aibo pkt 1 albo pkt 2

1) hie prowadzl do pdvvStania u Zamawlaj^'cego dbowi^zku pddatkowegd zgodhie

2 przepisami o podatku od towardw i ustug.

2) prdwadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku. podatkowego zgodnie

z pfzepisafnl o podatku od towardw i ustug. W zwi^zku z hihiejszym wskazuj?

pdhizej:

a) hazwi^ (rddzaj) tdwaru/ustugi, ktdrego dostawa/ktordj swiadGZeriie b^dzie prowadzic

do powstania u Zamawiaji^cego obowl^Zku podatkowegd zgodnie z przepisami

0 podatku od towardw i ustug:

b) wartosc towaru/ustugl, o ktdrym mowa pod iit.a), bez kwdty podatku VAT, tj. cena

netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozono ofertQ, ktorej wybot prowadzHby do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i Ustug,
zamawiajqcy w ceiu oceny takiej oferty doHcza do przedstawionej w niej ceny poddtek od towardw
i ustug, ktdry miatby Obowiqzek roZiicZyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadaj^c Ofertq,
idfotmuje zamawiaiqcegO, czy wybdr oferty bqdzie prowadzic do powstania u zarhawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub ustugi, ktdrych dostawa tub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazUjgc ich wartosc bez kwOty podatku.
UWAGA! DOdatkowo wskaZuje siq, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT ptaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ciqzy na Zamawiajgcym w przypadku, np.:
- wewnqtrzwspdlnotowego nabycia towardw;
- dostawy towardw wymienionych w zatqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towardw i ustug Objqte
mectiahizmem odwrdconego obciqzenia (dot. tetefondw komdrkowych, w tym smartfondw oraz
komputerdw przenosnych, m.in. tabtety, notebook!, iaptopy, a takze urzgdzenia wystqpujqce pod
nazwami: palmtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu ustug iub importu towardw, z ktdrymi wiqze siq anaiogiczny obowiqZek doiiczenia przez
Zamawiajgcegoprzypordwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi§ i nazwiskp upefhomocnionego przedstawicieia Wykdhawcy:

Data

podpls



Nr zamowiehia: 17/pn/2dl8 wzor bswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25ia ust.l pkt 1 pzp

Wykqnawca:

Nazwa /Fitma:

Adres:

Na potfzeby ppaligpowania o udzielienie zamotvienia publiezhego pft. dbstawa i wdrbzeiiife

oprogtamowama do atchiwizacji i kotelacji zdatzen (arig. naZtva: „Secuiity Iiiformation and

Event Management - SIEM") otaz swiadczenie asysty teGhnicznej, prowadzOnego przez

NarodoVly Fundlisz Zdrowia Slqski OddziaJr Wojewodzki,

osN^adczatn, CO nastgpuje.

I. OSWTAr)n7.ENIE DOTYCZACE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wiskazania zgodnie ze stanem pravmyfn i faktycZnym dotyczacym..

Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ±6 nie podlegam \^klucZeniu z post^powania na podstawie aft. 24 iist. 1 pkt 12-23

ustawy Ptawb zamowien publicznych.

, B. OsVdadczam, ze zachodz^ w stosunku do innie podstawy ■wykluczenia Z pbstl^powania na
podstawie aft. ...; ustaVy^ Pfawb zamowien pubUcznych

ivyklucs^nia sposrod ii^me'ttio^ch w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustaivy Pi^).

Uwaga! Zgodnie Z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wyklnczeniu na podstawie art. 24. ust. 1
pkt 13 i 14 ,oraz 16-20 pzp, moze przedstaydc dbWody na to, ze pod]?te pfzeZ niego srbdki s%.
wystarczajabe do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawietiie szkody Wyrz^dZonej
prZest^pstWeni liib 'przest^pstWem skarboWym, zadoscticzynienie pienigzne za dbznan% krzywd? lub
napraWienie szkody, Wyczerpuj^ce'wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoipfac? z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^.odpowiednie dla ■

. zapobiegania dalsZyna przestqpstwom lub przest^pstwoni skarbowyfn lub nieprawidlowettiu post^pbwaniu
! y^kbnawcy. Pfzepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, bgd^cego pbdrnioteni

1



Nr zamowienia: 17/pn/20l8 wzor oswiadczenia, 0 ktofym mowa w art. 25a uist.l pkt 1 pzp

zbiorowyfii, btzecZorio praworiioCnym -v^okieln sa,du Zakaz ubiegania si? b udzideiiie zamo^eriia braZ
nie upiynai blaresloay w tyim S^rbkii-okres obowi^zywania tegb Zakazu. .

Z liM^agi na piZepis art. .24 ustS.pzp, jedtioczesnie bswiadczam, ze W Zwia,zku z pbdatawii wyHuczehiaj

b ktbfej Eaot^a w art. 24 ust.-l pkt-13, .14 oraz 16-20 pzp, na pbdsta^e art 24 ust. 8 ustawy Prawo

Zamo^xden pubUcznych, pbdjaibiti n'aSt^puja;Ce sfodki PaprawcZe;

2) Os-Wdadczamv iz speiriiam -w^aruhek udzialu w pbst^pb-^aniu okreslbiiy przeZ Zaina'wiaja.cegb ̂ » pkt V

pkt b ppkt 2 SlWZs tj'. dotyczacy zdplnosci zawbdowej (posiadania wymaganego dbswiadczenia).

Wykbna^ca winien spelnic wartinek dotyczacy zdolnosci zawbdowej (pbsiadania Wytnaganegb
dbswiadczenia) polegajacy na nale^tym Wykonaniu, a w przypadku swiadcZen okresbWych lub ciagiych
rowniez Wykbnywaniu, w ckresie.bstatiliGh 3 lat przed upiywem tertninu. skladania bfert, a jezeli okres

proWadzetda dzialaliiosci jest krbtszy - w tym okresie, przyhajrtitiiej 1 (jednej) dbstawy rozuinianej
jako dbstawa systeiniiu do archimzacji i korelacji zdarzed wtaz z jego wdfoZeilieih (instalacja),

Wykbiiafiej lub wykbtiywatiej.

Szczegbly dblycZace wartinku okresla SiWZ.

II. dSWIADCZENlE DOTYCZACE PODMIOTU. NA KTOREGO ZASQBY POWQLUTE SIE

WYKONAWCA *

*jezeli dotycZy

OswiadGZarh^ ze w celu Wykazania speiniania warunku udzialu W pbst^pbwaniu okreslonegb przez

Zamawiajacego W pkt V pkt l ppkt 2 SIWZ pblegam na zdolnosci zaWbdpwej (posiadanie wymaganegb
doswiadczenia) nast^pujacegb podmiotia/podmiotow**:

Lp. Nazwa/firma oraz .
adres podmiotu

■  , . 1 .

REGON/
PESEL

/w zaleziiosci od

podmiotu/

ERS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zakres, W jakim Wykonawca
pbwoluje si? na zdolnosc
Zawddowa podmiotu

w



Nr zafhowienia: 17/ph/2018 wz6r oswiadczenia, b kt6i7m rtibwa w aft. 25a ust.l pkt i pzp

Os^adczanij ze w stosuilku do ww. pbdmiotu/ podiiiiotow, ria. ktotego/ ktofych zdoliiosc zawbdow^
(dos'wiadGze'fiie) pbwoiuj? si? w fiipifejszym post^pow^u, nie zachodz^ ppdstawy w^kluczenia
z postepowania o tidzieleinie Zamowieniaj o ktoirych mowa w art 24 ust.l pkt. 13-22 pzp, braz,

ze po'diiiiot/ poditdbty te speimaj% w zakresie, w jakim powoiujd si? fla ich zasoby (zdolnosc zawbdow^j
-w^arunek udzialu w post?powaniui

Inii? i iiazviisko upeJiiGmdcniGnegb ptzedktawid^ WykGnawcy:

ID ata.



Ni-zaraowieaiia: 17/pn/20l8 - w2^6r pSwiadczenia (griipa Mpitatowa)

oswiADczENiE o przynale:zno8gi albo braku pr2ynale:znosci

13b tpj SAMl^ GRIJPY KAPiTi!^^

Nimejsze os\da:dc2eiiie Wykoniwca ptzekazuje Zamax^aj^ceniu- w tetmiaie 3 dtti Od dnia

Zamieszdzenia aa sttoaie idtetttetowej (wwy.nfz^katowice.pl) iafotrnaGji, o ktotej mowa w art. 86 ust.5

pzp. . •

Os-wiadczefiie dotyczy przynaleziiosci albo braku przynaleznosci do tej satniej grupy kapitalowej Z iiitiyni

Wykonawc^liib Wykbhawcaaii, ktorzy zlozyli oferty w niniejszytn pbst^powaniu.

PrZeZ gttxp^-kapitail'dw^:- Zgodtiie Z-art. 4 pkt 14 ustawy z diiia 16.02.2007 r. o ochrobie konkur'encji ■

i kdnsufnerttow (Dz.U. z 2015 :r. poz.l84,-1618 i 1634) --nalezy rbzbfnieG wszystkich •prZedgi^bibrcow,
ktoirzy sa kontrolowani /spdsob bezposrcdni lub posfedrii prZez jednego przedsiigbiorc?, w iyrti rd^waiiez

Na pbdsta^e Mfortnacji ZamiesZcZbnej ^przez Zatiiawiajacego na .strbnie intemetbvtej www.nfz-

katbMce.pl . o WykoflaWcach, ktorzy ^zlbzyU oferty w postypotpaiiiu na dostawa i wdrbzenie

oprogramoMnia. do archiMzaCji i kbrelacji zdarzCn (ang. nazwa: ,;Security Inforniatibn and EMnt

Mariagefittent: - SIEM'') oraz swiadcZenie asysly technicznej

I. osMadczam, iz nie iialez^' do tej same] grupy

w art. 24ust. 1 pkt 23 ustawy Prawb zanadwien publicZnych. *

kapitalowej, o ktc)rej . mowa

II. bsMadczam, iz nalezy do tej samej grupy

■  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawb zamdMen pubHcznych. *

kapitalowej, b ktdrej moM

*naleZy wskazac jedtt^ Z bpcji: I albo II

W przypadku Mkazania bpcji II Wykbnawca wraz ze zlozeniem osMadczenia moze prZedstaMc dowbdy,

ze poMaZarda Z innyin Wykonawca nie prowadza do zakldcefiia .konkurericji w pOsti|pOwaniu

b udzielenie zanidMenia.

i nazvidskp upelnpmbcnionego prZedstaMciela Wykd'naMcy:

Data............



Nir ziirtiowicitiiiai l7/pil/20l8 wzoriiiriowy

UMom NR.

Zawarfa w.dfuu w Katotdcach porni^dZy:
Narodowytfi Fuiiduszem Zdrbwia ̂  Sl^sMili Oddziaiern Wojewodzkiin z siedzib^ w Kato'^cach ptzy
ul. Kossutha 13, teprezentowanym przez:

•••• ̂  Dyrektorai Slq^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Natbdowego Fufiduszii Zdtotwa,
w imieniu ktorego dziala: -

—  Slqakiego Oddziaiu Wbjewodzkifegb Narbdoivego" Furiduszti Zdirb'Wda,
na podstawie pelnbrnbcnicfwa nr ..— z diiia- —, ktoregb kbpia staiio\^ zal^cznik nr db
niniejszej umb\^,

zwanym dalej ,,Zarna-^aj^cym"
a  .

••••• z siedzibq, w .., adres: , \^isanyrri do
prowadzbriego przez pbd numerem /jezeli dotyczy/,

NIP: i ., KEGrON: , ̂vysbkbsc kapitalu zakladcwego: ..'. /j'ezeli dotycZy/,
w imieniu ktoregb dziala:

•. - v. zwanym dalej ,jWykonawc^",
o tresci hast^puj^cej:

§1
Ptzedmibt umow

1. Przedmiotem niniejSzej umbwy jest dostawa i wdrozenie oprogramowatlia do archiwizacji i kbrelacji
zdarzen, (ang. nazwa „Security Information and Event Management - SlEM"), zwanegb.. talsze
jjOprogramowaniem" lub „systemem" oraz swiadcZenie asysty teGhilicZnej dla ww. systemu, Zgodnie z

ninifej sz^ utnbw^ w tym z zal^cznikiem nf 1 do uthowy opis przedmibtu umowy.

2. Wykonawca tv ramach wdrozenia systemu zbbowi^ztije siij wykonac czynnosci bpisane tv zal^czhiku nr 1

do umowy — bpis przedmiotu limowy. Czynnosd te obejmuj^ rowniez przeniesienie na Zamawiaj^cego
aiitorskich praw maj^tkowych do wytwbrzonej dokumentacji wdrozenia, na zasadach opisanych
w zalq^czniku 'nr 1 do umowy — opis prZedmiom umowy.

3. Wykbtiawea zbbbwiq^zuje si? db swiadczenia asysty technicznej dla systemu SIEM zgodnie z niniejsz^

umow% w tym zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do umowy — opis przedmiom umowy.

4. Wykonati'^ca zobowiqzuje si? db swiadczenia w ramach asysty technicznej dla. systemu SIEM ptac

koHsultacyjno-serwisbwych w liczbie nieprzekraczaj^cej I^czhie 40 osobbgodziin - do wykorZystania

przez Zamawiaj^cego w bkresie 12 miesiecy licz^c od dnia podpisania protokolu wdrozenia. Zlecenie

prac konsultacyjnb-ser^sowych Stanowi uprawnienie Zamawiaj^cego; Zlecanie prac konsultacyjno

-serwisbwych odb^dzie si? zgodnie z procedure opisan^ w zal^czniku nr 1 do umbwy — opis przedniiotu
umbwy.

5. Wykbnawca zobbwiqzuje si? zreahzbwac umbw? przy spelnieniu wszystkich wymogoW opiSanych

w nimejszej umowie, w tym wymogow wymkaj^cych z Zobowi^zah Wykpnawcy zawartych w pkt 5

zal^cznika nr 1 db umowy — opis przedmiotu umowy.

6. Zamatdaj^cy z tytulti niniejszej umowy zobowi^zuje si? zaplacic Wykonawcy wynagrodZeilie okredone

w §3 ust.1 umowy.

7. Wykonawca Zobbwiqzuje si? i oswiadcza, iz umbwa b?dzie Wykonywana zgodnie z obowi^zuj^cymi

normattu i przepisarrii prawa, w sposob nie naruszaj^cy praw, w tym dobt innych osob lub pbdmiotow.

i
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Zftinowidiid! 17/pii/2018 wzoruitiowy

§la

1. Najpozfiiej w dniiu podpisania protokolu wdro^nia Wykonawca lub podts^konawca (w z^ezhosci od tego,
czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcg, czy podwykonawc^) przediozy Zatnawiaj^cemu
(jednej z osob wskazanych w §4 ust.l-ust.2 umowy) pisemne os-wiadczetde, iz osoba/osoby wykonuj^ca
czyiinosci Nv ratnach asysty technicznej polegajq,ce na obsiudze zgiosZen dokonywanych przez
Zatna^waj^cego, tj. przyjtnowanie zgioszen w ratnach okiia czasowego, w tym zgioszen dotycz^Gych prac
konsioltacyjno-serMsbwych oraz potwierdzanie przyj?cia zgioszen, b?dzie zatrudniona na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie stviadcZenia asysty technicznej.

Os'v^adczenie (kbmpletne oswiadczenie) winno zawierac roxwiiez imi? i nazwiskb osoby/ osob
Zatrudnionych na podstatsie umowy o pracg wraz ze wskaZaniem Wykonywanych przeZ dan^ osob?

czjmnosci, rbdzaju umowy o prac?, dokiadne okreslenie podmiotu skiadaj^cego oswiadcZenie, dat?

zlozenia bsWiadczenia oraZ podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykbnawcy
lub pbdwykbnawcy.

osob (eo najmniej 1) ktore bidci nykonywac ap^nnosci n> ramach asysty technics^nejpokgajqce na obstudf^ ssgtosstyA

dokonywanychprvps^^ XamOwiajcicego Wykonawcapodat w t^icyss^niku nr 1 do umowy.

Zamawiaj^cy Zastrzega sobie prawo do dokonania werySkacji ww. oswiadczenia pod k^tem wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy.

Nieziozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub
podwykonawc?) uprawnia Zamawiajq.cego do skorzystania z mozliwosci rozwiqzania umowy, jezeli
Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego
kompletnego oswiadczenia, i naUczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w §6 Ust.l lita
umowy. Zastbsowane maj^ tu postanowienia §6 ust.2-4 oraz §7 ust.4-ust.5 umowy.

2. ZamaWiaj^cy zastrzega sobie nast?pujq,Ce uprawnienia W zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc?

(lub podwykonawc?) wymagah zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy,

dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wjmiaganego na podstawie ust.l:

a) mozliwosc z^dania po^wiadczonej za zgodno^c z oryginalem odpowiednio przez Wykopawc? lub

podwykonawc? kopii umowy/umow o prac? os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnO^ci,

ktdrych dotyczy Wymienione w pkt.l oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia umowy/um6w

powinna zostad zanonimizowana (tj. w szczegdlnoSci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw) w sposdb

zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imi? i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac?

powinny bye mozliwe do zidentyfikowania;

b) mozliwosc z^dania zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawc? lub podwykonawc? skladek na ubezpieczenia spoleczhe i zdrowotne z tytulu Zatrudnienia na

podstawie umow o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;

c) raoi;liwos6 zgdania poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem odpOWiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii dowbdu potwierdzaj^cego zglbszenie pracownika przez pracoddwc? do ubezpieczen,

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

RODO. Imi? i nazwisko praco\raika nie podlega anonimizacji

d) mozliwosc z^dania wyjasnieh w przypadku w^tpUwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu

zatmdmenia na podstawie umowy o prac?;

e) mozUwbsc zwrocenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku

powzi?cia uzasadiuonych w^tpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc? lub

podwykonawc?.
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Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktorych mowa pod litd Wykonawca
przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
w celu potwierdzenia spelnieiiia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub
podwykonawc? osoby/osob wykonujq,cych w ramach asysly technicznej cZynnosci, co do ktorych
przedmiotowa uriiowa 'Wymaga zatrudnienia na podstawie uniowy o prac?.
Wezwanie Zostatlie przekaZane Wykonawcy za posrednictwetti pocZty e-itiail, na adres ■^skazany przez
Wykonawc^:

3. Przez czynnosci, ktotych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w roZutnieniu kodeksu pracy, rozumie
si? cZynnosci wykonywane w ramach asysty technicznej polegaji^ce na obsludze zgloszeh dokonywanych
przez Zamawiaj^cego, tj. przyjmowanie zgloszen w ramach okna czasowego, w tym ZglosZeh dbtycZq,cych
prac konsultacyjno-serwisowych braz potwierdzanie przyj^da zgloszen.

4. Zmiana osoby/osob wskazanych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w.ust.1, jest mozhwa pod watiinkiem
speinienia wymogu zatrudtuania na podstawie umowy o prac? w rbzumieiiiu Kodeksu pracy. Zmiana
dokonywana jest w formie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy (liib podwykonawcy) z podaniem danych
nowej osoby braz przy zachowaniu wymogow ust.l. Zmiana osob wymaga akceptacji Ze strbny osoby
wskazanej w §4 ustl umowy. Akceptacja moze zostac wyrazona na pismie lub za posredtiictwem poczty
e-mail:

§2
Tertiiin i miejsce tealizacji umnwy

1. Wykonawca zobowiq^zuje si? do dosta'wy i wdrozenie systemu SIEM w terminie do dnia 31.12.2018 r.
2. O terminie rozpocz?cia wdrozenia Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac Zamawiaj^cego

z  jednodniowym wyprzedZeniem. ZreaHzowanie dostawy wraz z wdrozeniem systemu zostanie
potwierdzonapfotokokm wdto^nia, ktory winien zawierac nast?puj^ce elementy: nazwa i adres Wykonawcy
(sprzedawcy), numer nimejszej umowy, rbdzaj i ilosc dostarczonych elementow wraz z numere'm seryjnym
i cen^, jednostkow^ oraz termin zakonczenia wdrozenia obejmuj^cego wszystkie czynnbsci skladajqce si?
na wdrozenie, Zgodnie z niniejsz^ umotv% w tym z Zaiq^cznikiem m 1 do umowy — opis prZedmiom
umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do swiadczenia asysty technicznej dla wdrbzonego systemu SIEM w okresie
24 miegi?cy hcZ^C od dnia podpisania pfotokotu wdroi(enia. W tresci protokotu wdro^nia winno zostac
potwierdzone rozpbcz?cie swiadczenia asysty technicznej. Zakonczenie swiadczenia asysty technicznej
zostanie potwierdzoneprotokolem t^akonct^nia asysty technicznej. Protokol ten b?dzie pelnil jednocZesnie rol?
protokolu potwierdzaj^cego nalezyte wykonanie caiej umowy.

4. Potwierdzeniem wykonania prac konsultac3?jno-serwisowych w ramach asysty technicznej, o ktorych
mowa ssj §1 ust.4 umowy - w przypadku ich zlecenia przez Zamawiaj^cego - b?dzie kazdorazowo protokoi
prac konsultatyjno-seripisonych.

5. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy (licencje na opro^amowanie kohtputerowe) zostaj^
udzielone na czas nieoznaczony.

6. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest lokalizacja w Katowicach przy ul. Kossutha 13, przy
uwZgl?dnieniu Wyj^tkow wskazanych w zai^tzniku nr 1 do umoWy.

7. Wykonawca zobowiq^zuje si? zrealizowac dostaw? wlasnym transportem, na wiasny koszt i ryzyko do
miejsca wskazanego w ust.6. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty elementow dostawy przechodzi na
Zamawiaj%cego z chwil^ podpisania protokolu wdrozenia.

8. Obowi^zek sporz^dzenia protokolow, o ktorych mowa wyzej, spoczywa na Wykonawcy. Kazdy,protokol
winien bye podpisany przez przedstawicieU obu Stron umowy wskazanych w jej tresci.
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9. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom Ifirma
podwjkonawi^l, cz?sc zamowienia wskazan^, w ofetcie Wykonawcy zlozonej w Zamo-wdeniu
lir 17/pn/2018, tj

10. W toku tealizacji umowy Wykonawca ttioze dokonac zmiany podwykonawcy b%dz zrezygnowac
z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zidzdnej w Zatnowieniu nf 17/pn/20l8. 7.fnianq
bq;dz rezygnacja winna nast^ic W drodze piscifinego aneksu do ufflowy z podanieni prZyczyiiy zftiiany
b^dz fezygpacji, btaZ W pfzyp'adku zniiany — ze wskazaniem nowego pbdwykonaWcy ptZy uwzgl^dnieniu

postanowien ust.ll. jezdi zniiatta albo tezygnacja z podwykonawcy dotyczy pbdniiotu, na ktofego zasoby
Wykonawca powoiywai sig na Zasadach okteslonych w art. 22a nst.l ustawy PrawO zamowien
publicznych^ w cblu Wykazania speiniania warunku udzialu w postgpowaniu (Wafunku dot. zdolnosci
Zawodowej - posiadanie wymaganego doswiadczenia), Wykonawca jest obofd^zany Wykazac
Zaniawiaj^cettiu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je W stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powoiywai si? w tfakcie post?powania
o udzielenie zamowienia (zamowienie nr 17/pn/2018)- jezeli dotyczy.

11. Zamawiaj^cy zq,da, aby pfzed pfZyst^ieniem do wykonywania zamowienia, WykonaWca, o ile stj, juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osob do.kontakfu

z nimi, zaangazowanych W zamowienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o Wszelkich zmianach

danych, o ktorych mowa w zdaiiiu pierwszym, w trakcie reaUzacji zamowienia, a takze przekaziije
infofmacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zanderza powierzyc
realizacj? zamowienia - jezeli dotycZy.

§3
Waftosc umowy i sposob zaipl'aty

1. Z tytulu niniejszej nmowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy Wynagrodzenie calkowite w Wysokosci:

zl bfutto (slownie: zlotych bfutto), w tym 23% podatek VAT, zgodnie z
zal^cznikiem nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

^  obowiattek podatkom ypodnie y prrrepisami o podatku ,od towarow i uslut Pedsde Jpoc^wai..na
Zamarnaidnm ust.1 brvmi: Z tytulu niniejszej umoWy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzefde
calkowite w wysokosci: zl (slowme: zlotych) beZ podatku od towardw i using
(VAP) , zgodme z zal^cznikiem nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

2. Wynagtodzenie Calkowite okreslone w uSt. 1. nimejsZego paragrafu zaWiera wszelkie koszty Zwi^zane
z reahzacj^ umowy, w tym koszty transportu do rniejsca dostawy, ubeZpieczenia przedmibtu umowy,

rbzladunku w miejscu dostawy, koszty wdrozenia systemu SIEM, w tym WarsztatoW dla pracownikow

Zamawiaj^cego, koszty swiadczenia asysty technicznej dla systemu SIEM, w tym pfac konsultacyjno-
serwisowych, koszty przeniesienia maj^tkowych praw autorskich (§1 ust.2), a takze koszty zwi^zane

z realizacj^ zobowi^zah z tytulu gwarancji i rgkojmi za Wady oraz Wszelkie oplaty, podatki i naleznosci

zwi^zane z reaHzacj^ umowy, a wynikaj^ce z obowi^zuj^cych przepisow prawa.

W.pnpipadku. pdv oboiviaspk podatkom S'fodnie y p'ntepisami o podatku od towawiv i. uduv bedfne spocTyivaLna
Zamamaiaam w ust,2 indtnepoprt?ecinku dopisuje sie: „za wyj^tkiem podatku od towaroW i using (VAT)".

3. Zaplata WynagrodZenia nast^i jednorazowo w formie polecenia przelewu w terrninie do 30 dni Ucz^c od

dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez Wykonawc? prawidlowo Wystawionej faktury, na

podstawie protokolu wdro^nia, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

4. Na fakturze Wykonawca wimen 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 jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzibq. w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

V  ' ' ■ ^
,  -

^  VaiV- "'9.



Nt zamowienia: 17/pn/2018 wZdrumowy

5. Wattosc faktury wystawioiiej na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty wynagrodzenia

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

6. Wykonawca zobowi^zuje sig do wystawienia i dostafczenia faktury z tytulu niniejsZej urnowy w teriiurue

zgodnym z obowi^uj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzied obciq^zenia rachunku Zaniawiaj^cego.

8. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonaw<^ odsefki uStawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, UcZone od
dma nast?pnego po ,dniu, w ktoryrn zapiata miaia bye dokonana, po ottzynianiu pisenmego wezwania do

Zapialy.

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 wystawieniem faktury, 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 w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie

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

nie przekroczylo ceny oferty zlozonej w zamowieniu nr 17/pn/2018.

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 obowi^zuj^cej (nizszej) wysokosci.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie wprowadzona w drodze

pisemnego aneksu do umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w ustl, nie narusza przepisow ustawy z dnia

22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimakiym wynagrodzeniu za prac? oraz niektorych innych ustaw

(Dz. U. 2016, poz. 1265).

§4

1. Osob^ zobowi^anq, i uprawnionq, ze strony Zamawiaj^cego do staiego nadzoru nad realizacj^ niniejszej

umowy w Zakresie formalnym, jest: , tel , adres e-mail:

2. Osobq, zobowiqzanq, i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do staiego nadzoru nad reaHzacjq, niniejszej

umowy W zakresie merytorycznym oraz upowaznion^ do podpisania protokoioW, o ktorych mowa

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

Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych osob.

3. Osobq. upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisyWania protokoiow, o ktotych moWa

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

adres e-mail:

4. Ewenmalna zmiana os6b b^dz danych teleadresoWych wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej

skutecznosci b?dzie wymagaia jedynie jednostronnego pisemnego osWiadczenia skierowanego do drugiej

Strony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktbrego obowi^zuje zmiana.

§5

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wykonanie przedfniom umowy.

2. Wykonawca udziela 24-miesi?cznej gWarancji oraz 24-miesi?cznej r?kojmi za wady przediriiom umoWy,

przy Zachowamu wamnkoW okreslonych w zal^czruku nr 1 do umowy. Bieg okresu gWarancji i r?kbjmi za

Wady Uczony jest od dma podpisania protokoiu wdra^nia. Gwarancja udzielona na wdrozone

oprogramowanie (system) jest gwarancja producenta oprogramowania (systemu).

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do usuni?cia wad fizycznych oprogramowania (syStemu), jezeli wady ujawni^

si? w okresie gwarancji (naprawa) lub do dostarczenia oprogramowania (systemu) wokiego od wad
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(^Xiymiatla). ZamaNxdaj^cemu przysluguje z^danie dostarczenia oprogtamowania (systeinu) wolnego od wad
(wyttiiaiia), jezeli nie jest mozliwe kofzystanie z dostatczonegb oprogramowania (systeinu).

4. Wykoflawca zobowi^zuje si^ do naprawy lub wymiany Gprogramowania (systemu) na Wolne od Wad.
w teritiinie • uzgodnionym z Zamawiaj^cym. Uzgodnienie termihu nastapi bez zb^dnej Zwloki
i Zostanie pofwierdzone przez Zamawiaj^cego za postednictWem pocZty elektroflicznej na adres
e-mail podaiiy w tym celu prZeZ WykonaWcg (adres e-mail: ).

5. WsZelkie koszty Zwi^zane z napraw^ lub Wymiany ponOsi WykonaWca.
6. Wszelkie zgloszenia w iamach uprawnied gwarancyjnych ZamaWiaj^cego b^di z tytulu. r^kojmi

za Wady Wynikaj^cych Z niniejsZej umowy, mog^ bye skutecznie pfzekaZane przez Zamawiaj^cego Za
posrednictwem: poczty elekttbnicznej na adres e-mail: i/lub faksu: i/lub

telefonu: i/ltib dedykoWanej strony WWW: Jw dniu t^awarcia umOwy
■ Wykomma IPS konkretiij spos6b kontaktu!.

Fakt btrzymania zgloszenia WykonaWca zobowi^zuje si? kazdotaZoWo niezwlobznie pbtwierdzic
Zamawiaj^cemti na adres e-mail: b^dz w inny czytelny spbsob.

7. WykonaWca zoboWi^zuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej Zmianie dotycz^cej
WskaZanego w ust.6 sposobu 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 na podany w ust.6 sposob kbntaktu, za skuteczne.

8. Wykonawca zapewnia dost^pnosc zglaszania wszeUdch niepraWidlowosci w godzinach od 8.00 do 16.00
W dniach od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tMem przypadajq,cych na nie dni ustaWowo woklych od pracy.

9. Warunki' gwarancji bpisane w ewentualnych dbkumentach gwarancyjnych nie mog^ bye sp'rzeczne
z warunkami gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^Zane s%
pbstanowieniami umoWy. Warunki gwarancji opisane W dokumentach gwarancyjnych mog^ bye
korzysmiejsze bd okreslbnych w umowie.

10. Uprawmenia i zobowi^zania z lytulu r?kojmi za wady okreslaj^ przepisy kodeksu cywilnego.

§6
Kary utnowne

1. W przypadku niewykonama lub nienalezytego Wykbnania umowy, Wykonawca zobOwiaZuje si? zaplacic

Zamawiajacemu kar? umown^:

a) w Wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §3 Ustl umowy, w przypadku odst^ienia od urabwy
przez ZamaWiaj^cego z ktorejkolwiek z przyczyn o ktorych mowa w §7 ustl umoWy ,ba.dz
w przypadku roZwiaZania umoWy przez Zamawiaj^cego z przyczyny b ktorej moWa w §7 ust.3 lit. b
uihoWy, a takze jezeli Wykonawca z przyczyn lezacych po jegb stronie zlozy bswiadczenie
o odst^ieniu od umowy b^dz o rozwiazaniu umowy;

b) w wysokosci 15% wyrtagrodzenia okreslonego w §3 ustl umowy, w przypadku rbzwi^zania umbwy

z przyczyny, o ktdrej mowa §7 ust.3 lit.a umowy;

c) w Wysokosci 100,00 zl za kazdy dzieh nieswiadczeiiia asysty technicznej dla systemu;

d) w wysokosci 20,00 zl za kazdq, gbdzin? opoznienia w stosunku do czasu usuni?cia bl?du krytycznego

WskazanegO w Zal^czniku nr 1 do umoWy (16 godzin roboczych);

e) w wysokosci 20,00 zl Za .kazd^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu usuni?cia innego bl?du

wskaZanegO w zalabzniku nr 1 do umowy (48 godzin roboczych);

, Q w Wysokosci 50,00 zl za kazdy dzien opoznienia w naprawie b^dz Wymianie przedmiotu. umowy

na wolny od Wad W stosunku do terminii ustalbhego na podstawie §5 ust.4 umowy; '

[  I 1/ -Q lO.
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g) -w^sdkosci lOOjOO zi za kazd^ rozpocz^t^ godzin? dpoznienia w stosunku do tefniinu wykonania
prac konsultacyjno-serwisowych ustalonego zgodnie z procedure opisanq, w zaistcZnika fir 1 do umowy
— dpis prZedfhiotu urfidwy;

h) w ■wysdkosci 50,00 zl za kazdy' dziefi fiiezatiaidniaiiia w oparciu o lorriowg o prac? dsdby wykdnuj^cej
czyfifidsci, CO dd ktoiych pyzediiiiotoWa ufnowa wyfnaga zatnidfiiefiia na podstawie umdw}'- d pfaC?
w rozufideniu kodeksu pracy;

i) w wysokdsci 100,00 zl za kiazdy dziefi dpozilieriia w przedlozeiiiu w tertniide ddkufnetitow, o ktorych
rfldwa w §la ust.2 lit. a, b lub c uriiowy, b^dz za kazdy dzien dpdzfiiefiia w- przedldzeniu w terminie
xvyjasdien, o ktorych liiowa w §la ust.2 lit. d umowy, w odniesietiiu do datiej osoby (pracownika).

2. Zafnawiaj^cCrtlu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodo^aiiia uZUpeitliaj^cegd do wfsokd^ci
rzecZywisCie pdriiesidfiej szkddy. Kary Ufnoifme sumuj^ sig.

3. WykonawCa zapiaci Zatiiawiajadeinu kar? ufilowfia.w tercfliflie 14 diii licza;c od daty dtfzymaiiia wezwania
do Zapiaty kary Uttiownej. W razie dpozfiieliia w zaplacie kary, ZafriaN<daja,cy tndze potf^cic fialeztia; mil
kaf?, jak rowfliez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej fialeznosci WykotiawCy, jakq, iiia dii w stosufiku
dd Zamawiajacego (w tyfii w szczegoltiosci z ■vvynagtodzenia).

4. Sankcja w pdstaci kafy Ufnowfiej zostaje wylacZona w przypadku ■wyst^iefiia dkoIicZndsci siiy ^zszej
w rdzurniefiiu przyjgtym w ddkttynie i orZeczflictwie (zdarzenie zewn?trzile, nierfiozridsc jego
przewidzenia, nietnoziidsc zapdbiezefiia jego skutkom), takich, jak w Szczegoltiosci wdjfia, katastrdfalne
dzialania przyrody, zarnieszki iilicztie, o He mialy wpljrw na ■wykotianie umdwy.
W takim przypadku, o okoUcznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umoiiy
Wykonawca zobowiazany jest niezwiocznie poiiifdrlnowac Zatiiawiajacego na pismie oraz uzyskac
pisemne stanotidsko Zamawiajacego co do kwahflkacji zdarzetlia, na jakie powoluje si? WykonawCa, jakd
sily wyzszej oraz jej Wpiywu na wykonatiie umowy.
Sankcja W pdstaci kary umownej zostaje wylaczona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy
badz rozwiazanie UtnoWy prZez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez WykonaWC? terminu
wykdnania zarndwienia badz innego terminu, zostalo spowoddwane okoUczndsciami lezacytni pd stronie
Zaniawiajacegd.

§7

1. Z UWagi na dkolicznosc, iz przedfniot ufnowy jest finansowany ze srodkow irtwestycyjnych roku 2018,
Zainawiajacy zastrZega sobie mpzhwosc skorzystatda z prawa do odstapienia od uindwy w przypadku:

a) gdy Wykonawca nie zakdhczy wdrozetiia Systemu do dnia 18.01.2019 r.;
b) w przypadku, gdy WykonaWca co prawda ZakoiicZyi wdrozenie systetnu^do: dnia 18.01.2019 r., Co

zostalo potwierdzone protokdhm wdroi(ema, lecz nie wyStawil i/lub liie dostatczyl faktury, VAT
W terminie do dnia 24.01.2019 r.;

2. Odst^ienie od umdwy, o ktoryrn fnowa w niniejsZej umoWie, -winno naSt^ic poprzeZ pisemne
Oswiadczefiie zlozone WykonawCy ze wskazatiiem na okohcznosci stanowiace podstaw? odst^ienia od
umowy. Odst^ienie od utnowy winno nast^ic w terminie do 5 dni liczac od dnia powzigcia wiadomosci
o przyczynie odst^ieriia pdprzeZ pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy.

3. Zamaiwiajacy zastrzega sobie mozKwosc skorzystania z prawa do tdzwiazania umowy w nast?pujacym
prz)rpadku:

a) w przypadku, gdy okres nieswiadczenia przez Wykonawcy asysty technicZnej dla systemii bydzie
trwal nieprzerwanie przez 21 dni;

b) w przypadku, gdy nie zostanie spelniqny warunek okreslony w §la ust. 1 (niezlozenie. kqmpletnego
oswiadczenia).

1]
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4. Roz-«4^zanie umowy, o ktotym mowa w niniejszej umowie, winrio nast^ic poprZez pisemne os'^adczenie
ziozone Wykonawcy ze wskazaniem na okblicznosd stanowi^ce podstaw? rozAd^zania umowy.
Rozwi^zanie umowy nast^puje ze skutkiem natychmiaStowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego
oswiadczenia.

5. W przypadkn rozwi^Zania umowy z jednej z przyCzyn, o ktorych mowa w ust3, Wykonawca obo'^^zany
bedzie zwtddc 2amaWaj?[cemu wynagrodzenic pifoporcjonalnie do oktesn poZostaiegb do zakoncZenia
swiadczenia asysty techniczncj.

§8

1. Wykbnawca wniosi zabeZpiecZenie nalezytego wykonania umowy w wysokosd zl (sibwnie:

ziblych), cb stanowi 10% wynagrodzenia caikowitego umowy (ceny oferty). Zabezpieczenie
zostalb wniesibne w foirmie:

2. W tiakde realizacji umbwy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^i, lub kilWa

form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi zostac dbkonana Z zachowaniem ci^losci Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysbkosci. O zarniarze dokbnania zmiany fotmy zabezpieczenia Wykonawca obbwi^zany jest

poinformowac Zamawiaj^Cegb z odpo'wnednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie
wproWadzona stbsownym aneksem do umowy.

3. W okresach przysluguj^cyCh Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (odpbwiednio 70 % i 30%),
Zamawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia Z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowry, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie Wyststpilo w okresie waznosci

zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokunientu - w bkresie waznosd

dokumentu).

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

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zosta.nie zwrocOne w terminie db 30 dni licz^c od dnia

podpisania protokotu ̂ kanc^nia a^sty technic^nej potwierdzaj^cego nalezyte Wykonanie Calej umowy - do

wysokosci 70 % wniesibnego zabezpieczenia. Pozostale do 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po upiywie okresu rigkojrrii za wady.

§9

Umowa b zachowaniu poufnosci w NF2

1. Osoby bior^ce udziai w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie WykonaWcy

nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost^p do sprzgtu Zamawiajq,cego w zwi^zku z realizacji

niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiiZah z tytulu gwarancji i rgkbjmi za Wady,

zobowiizane si do ZachoWania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych ZamawiajiCego,

w tym technicZnych, finansowych, handlbwych, prawnych i organizacyjnych, da:nych osobowych

podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od forna prZekazania

tych informacji braz ich zrodla. Wykbnawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przeZ osoby

i  podmioty, ktorymi posluguje si? wykonujic obowiizki wynikajice z niniejszej uniowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedziakiosc za namszenie powyzszych nakazow. spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zaChowaniu

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

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o Zobowiizaniu db zaChowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachbdz^

przesianki do zlozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiajicego do naliczenia Wykonawcy kary

jA n
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vtmo'WTlej w "^sdikosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zacho'W^aniu poufiiosci w NF2, a takze do

po\\daddihienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia' o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
statiowi Zai^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cegd zobowi^zane do zachowania w tajemnicy informacji zastrZezonych

prZez Wykonawc? jako tajeninica p£Zedsigbiorst\va oraz danych osobowych w .gtanicach prZeMdzianych

w obowi^zuj^cyth przepisach uzyskanych w trakde fealizacji umowy nibzalezinic od form przekazania tych

informacji oraz ich zrodla.

§10

1., Umowa nihiejsZa ZOstala zawarta w wjrniku udzielehia zaffiowienia publicznego W trybie pfZietargu

nieograhiczonego fia podsta^e ustawy z dnia'29.01.2004 r. Prawo zamovdeh publicZfiych.
2. Kazdorazowa zmiana postailowien niniejszej umowy, przy uwzgl^dnieniu wjrj^tkow w niej

przewidzianych, wyhiagac bgdzie formy piseihnej pod rygorem niewaznosci.

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

Prawo zamd\den publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

4. UriioWa b^dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 17pn/2018.

5. Ewentudne, spory powstale na tie stosowania niniejszej Umowy, Strony poddajq. rozstrzygni^ciu s^du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego ISIarodowego FundusZu ZdrOwia (JCatodice).
6. Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje WykonaWca.

ZAMA\^J4CY WYKONAWCA

Za:tqczniik ar 1 do umowy zostame przygotOwany w oparciu o foimulaitz opis przedmiotu
Zaltiowienia, Zatqcznik m 2 do umowy zostahie. przygotowauy w oparciu o pkt la foptiulatZa
of&ty. Zatqczrdk hr 3 do umowy zostame przygOtowany w oparciu b wzbr Utnotyy b zachbwatiiu
pbufabsci w NFZ zatqczony db wzoru tiimejszej umowy. Kbpia petribmoctiictwaj o ktdrym tnowa
wpreaitxhule umowy, starxie si^ kblejtiym zatqcznikiem do umowy (jeielidotyczy).

W sytuagi, obowicit^k podatkovy ^ ytuiu podatku od towarow i using bgds^e spdcsyivai na Zdmamcpnym
(art. 91 ust.3a psp), calkowitym nynagrods^eniem umownym b^df^ie nynagrod^enie bei{^ podatku od toWarow i using
ii> fakim priQpadku s^apisy umony odnoss^ce si( do nynagrodt^enia brutto (cen brutto; oferty brutto) nakiy rosyuniecjako
odnossyice sii do nynagrodsynia (cen, ofery) bet^^podatku od towarotv i using niniejsty spstctnie odpowiednio uwgglidnione
n> redakgi ̂apisow syiwieranej utnony.

osz Ksfnia
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.....M/AG-II/ /2018 - wzor Umowy
0 zachowaniu poufnosci w NFZ

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu ..... w Katdwicach pottii^dzy:

Naroddwym FurtdUszeiTi ZdfdWia, reprezed przez:

- Dyrektora $lqiskiegd OddziafU Wojgwodzkiegd
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibq w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

w  irtiieniu ktorego dzjala petnorhdGnik -

na podstawie pelnompGnlctwa hr z dhia

(kdpia;wzafpGzdniu),,z\A/ahym dalej ,,Zaiiiawjaj£jcym

............v..i.y...,i......... z siedzib^ w KatdwiGadh, adfies: wpisartp do

prdwadzohego przez pod

nurPefOfti ... wysOkosd kapitatu zaktadowego:...... zt /jOzeii dOtyOZy/;

»: ., REGON:

w imieniu ktorego dziala;

zwanym dalej „Wykonawc2i"

0 tresoi nastppuj^oej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr ....../\NAG-\\/ /2018 z

ktorej przedmiotem jest dostawa i wdroZenie oprogramowania

do arohiwizaoji i korelaoji zdarzeh (ang. nazwa: ..Seourity Information and Event

Management - SIEM") oraz swiadozenie asysty teohnioznej, zwanej dalej „umow^

podstawowp", Strony w celu wtasoiwej ochrony danyoh poufnyoh udostppnianyoh

wzajemnle w trakoie reaiizaoji umowy pOdstawowej postanawiaj^, go nastppuje:

§1

llekroc w umowie uZyte zostajp wyrazy ..Informaoje Poufne" oznaozajq One:

1) przekazywane Wykonawoy wszelkle informaoje lub dane, ustne, na pismie lub

zapisane w inny sposob, dotyoz^oe spraw, pjanow dziafainosGl gosppdarGzej lub
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przedsi^wzi^c strohy zwi^zahych z realizacj^ umowy podstawowej,

2) wazelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy prZedstawidielami Stron w zwi^zku

z realizaGjq umowy ppdstawpwaj Praz informacje przekazywanp w ich trakcie prZez

Zamawiaj^cego.

§2

1. Z uwagi na udPitpphianie Informacji PPufnych Wykonawca zobowi^zuje sip do:

1) zachowania w tajemnlcy wsZystklch InformaPji Poufhych, nrezaleznie

od formy, w jakiej zostaly mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyf^cznie na uzytek prowadzone] wspotpracy

w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania vvszystkich

uzyskanyph Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ sip one w posiadaniu

Wykonawcy;

4) ujawnienia informacji Poufnych wyti^cznie osobom bior^cym udziat w realizacji

umPwy podstawowej Ze strony Wykonawcy, ktbrym informacje te s^ niezbpdne dia

prawidtowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy, o poufnym.

charakterze udostppnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich

traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3

umowy 0 zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, nippowielania, ani niezwielokrotniania informacji Poufnych

w jakikoiwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na tak^ cZynnOsc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezbpdne

w zwi^zku z realizacjq umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowi^zuje sip do

ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom

bior^cym udziat w realizacji umowy podstawowej Ze strony Wykonawcy, ktore

okaZq upowaznienie Zamawiajqcemu do udziatu w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakonczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawieraj^cych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz

ze wszystkimi kopiami bpdqcymi wjego posiadaniu. Sposob zniszczenia materiatow

winien uzyskac pisemny akceptacjp Zamawiajecego.

I
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2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc^ obowi^zkow dotyczgcych Inforrnacji

PoufnyCh, o ktorych mowa w ninlejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zaniawiaj^Gemu

kar^ umdWn^ w wysokosci 3 000,00 ztotych (sfownie: trzy tysi^ce zlotych) za kaZdy

przypadek ujawnienia Inforrnacji Poufnych, na z^danie Zamawlaj^cego, w terminie

do 14 dril licz^G od daty otrZyrnania wezwania do zaplaty kary umownej.

3. Osoby bior^Ge udzlaf w realizaGji umowy podstawOwej ze strony Wykonawcy (niniejsze

obejmuje wszeikie osoby wyst^puj^oe po stronie Wykonawcy, w tym rowniez

podwykonawGdw) winny ztozyc oswiadGzenie zobpwi^zuj^Ge ich do zachowanla

wtajernnicy InfOrrnaGji Poufnych - wedtug wzoru okreslonago wzaf^czniku do ninlejszej

umowy - w sytuacjl, gdy zaGhodz^ przestankl do ztozenia taklego o§wiadGZenra. Kazde

z podplsanyGh oswladczen Wykonawca zobowlqzuje sl^ ztozyb Zamawrajqcemu przed

przyst^plenlem do faktycznej reailzacjl umowy podstawowej przez danq osob^.

Obowl^zek powyZszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cyCh czynnoscl

zwl^zane z wypetnlanlem zobowl^zah Wykonawcy z tytulu r^kojml za wady przedmlotu

umowy podstawowej.

4. W przypadku nleztoZenia Zamawlajqcemu oswladczenia, o ktorym mowa w ust.3,

w sytuacjl, gdy zachodz^ przestankl do ztozenia taklego oswladczenia, Wykonawca

zaplacl Zamawlaj^cemu tytutem kary umownej kwot^ 1 000,00 ztotych (stownie: jeden

tysi^c Ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia oswladczenia.

5. t^czna wysokosG kar umownych, o ktorych mowa w ust. 21 ust.4 niniejszego paragrafu,

nie moZe przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pl^Gdzleslj^t procent) wynagrodzenia

brutto wskazanego w §3 ust.1 urnowy podstawowej.

6. Zamawlajqcy zastrzega soble prawo do dochodzenla, na zasadach ogolnych,

odszkodowanla w wysokosci prZewyzszajqcej kar^ umown^, w przypadku, gdy szkoda

ponleslona przez Strong poszkodowanq przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej

mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowledzlalnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawlajqcego przez caly

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakonczenlu lub wygasnl^clu,

a takze w okresle r^kojml za wady, bez wzgl^du na podstaw^ prawn^ (tak kontraktowq,

jak I dellktow^) I przyczyn^ tej odpowledzlalnoscl, ogranlczona jest do szkod

rzeczywlstych. Ogranlczenie I wytqczenle odpoyvledzlalnoscl nIe obejmuje:

a) prZypadkbw wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;

b) Innych przypadkOw okreslonych bezwzgl^dnie pbowl^zuj^cyrnl przeplsami prawa.

Stronafl3 z 6

/y I f]'\



Nr zambwienia; 17/pn/2018
Naaidcwy Fundiisz Zdrowia Zat^CZnik nr 3 dO UIDOWy Pf

/WAG-II/ /2018 - wZor Umowy
0 zachdwaniu poufnosci w NFZ

8. Ewerituaini Podwykonawcy umctwy podatawowej winni zostac zdbowi^zani przez

Wykonaw/e^ dp przpstrzegania zobowl^zan wynikaj^cych z hiniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zahia okreslofie w §2 nie maj^ zastosowania do Ihformacji Poufnych, ktoryoh

ujawniehie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowip;zujqcych przepisow prawa.
2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowigzany na mocy prawa lub wezwania sqdu bsjdz

innych uprawnionych organPw do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,

niezwtocznle zawiadomi na pismie Zamawiajqcego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiqzany na mocy obowi^zujqcych przepisPw prawa, wezwania spdu

lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia informacji Poufnych, bpdzie

uprawhiony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakfesie wymaganym

prawem oraz zobowi^zany do podjpcia wszeikich uzasadnionych srodkow maj^cych

na celu upewnienie sip, ze informacje Poufne s^ traktowane jako poufne.

§4

WykonawCa ponosi Odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy

przez swoich pracownikPw b^dz inne osoby, ktore bpd^ zaangazowane w proces realizacji

umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow i daiszych

pod wykpnawcow).

§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 wygasnipciu niniejszej umowy

oraz umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgodp na to, ze nie bpdzie uprawniony do nabycia
zadnych praw do Informacji PPufnych przekazanych przez Zamawiajpcego lub od niego

uzyskanyCh.

§7

1. Strony poddajq pod rozstrzygnipcie sporPw powstalych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzglpdu na siedzibp Zamawiaj^cego s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie
w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzuj^ce przepisy prawa.

^ I I m .y
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§8

Znniany hihiejszfej umowy wymagaj^ fbrmy pisemnej

Nr zamowieriia: 17/pn/2018
zal^cznik nr 3 do umowy nr

AA/AG-ll/ /2018 - wz6r Urnovvy
0 zachoWaniu poufnoSci w NFZ

rygorem niewaznosci.

■  ̂
: Za^GZhikjirii dbf'fliWi^SZSj: uhld#y j^t :OS\A/iadGZenife; 4zgbb^^
poUftiosci; More Stanbwi integi^in^

§10

NiriiejsZa umowa spOrzqdZoha zostata w trzech jedfiobrzmiqGych egzemplaFZaOhj

z GZego dwa egzerhplarze otrzyitiuje Zamawiaj^Gy, jedeh egzemplarz otrZyrnuje

WykonawGa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWGA

osz Kama
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Ni" zam6wieni&: 17/pn/20l8
zatqczhik nr 3:do unidwy nr

.A/VAG-II/...... /2i018 - w?6r iUrTid\A/y
0 zaGh'owaniu poufnosdi w NFZ

Zdtaczhik do Umowv 6 zachowahiu poufniosci w Nfe - wi6r QiwiadGzehia

irhi^ i nazvvisko)

dSWiADgZENIE

o Zobowi^zahiu do zachowahia poufn^^^

Ja nizej pOdpisany, reprezentuj^c w dniu VVykonawci? podcZas

realizacji umowy na dostawa i wdfozenie oprogramowahia do arohiwizaGji i korelaGji

zdarzeh (ang. nazwa: ..Security Information and Event Management - SIEM") oraz

§wiadczehie asysty teGhnicznej), z uwagi na udpst^pnianie rhfprhnaGji POufnyGhj

zobowiazuje sip do:

1) zaohowania w tajerhnioy wszystkioh informaoji Poufnyoh uzyskanyoh podozas

realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej. niezaleznie od formy.

w jakiej zostaty mi przekazane;

2) wykorzystywania Informaoji Poufnyoh uzyskanych podozas realizacji umowy

podstawowej. o ktOrej mowa w pkt 1). wytqoznie w oelu realizacji umowy.

Wyrazam zgodp na przetwarzanie moich danych osobowych Zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiqzane z realizacji

umowy.

Miejscowosc. data Czytelny podpis

A/-
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