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I. Nazwa (firma') oraz adres Zamawiaiacego

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

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

II. Trvb udzielenia zamdwienia

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

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

Rodzaj zamdwienia: usiuga.

Numer postfpowania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 18/pn/2018. Wykonawcy

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

Terminologia

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

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

jest 0 "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Fimduszu 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 2^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest ̂ wiadczenie ushigi transmisji danych na potrzeby pol^czenia jednostek terenowych

Sl^skiego OW NFZ, tj. swiadczenie ushigi transmisji danych pomi?dzy siedzib^ ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach
przy ul. Kossutha 13 i centrum zapasowym a 14 lokalizacjami zdalnymi typ 2 oraz 4 lokalizacjami zdalnymi typ 1,

zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu zamdwienia oraz wzorem lunowy.

Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwieh ("CPV): 72. 31.80.00-7 ushigi przesyhi danych.

Uwaga! Zamawiaj^cy wymaga, aby styki w lokalizacjach zdabych typu 1, byly stykami zapasowymi do transmisji
danych realizowanej w ramach umowy zawartej przez Zamawiaj^cego z Wykonawcy 3S S.A. (umowa nr 82/WAG-
11/07/2018). W zwi^zku z powyzszym Wykonawca winien u±yd rozdzielnej infrastruktury w stosunku do

wykorzystywanej do realizacji ww. umowy.

Przez rozdzieln^ infrastruktur? naleiy rozumied wykorzystanie niezaleimych kabli ^wiatlowodowych, brak
wspdlnych urz^dzeh aktywnych (np. przel^cznikdw) i innych pojedynczych punktdw awarii (np. anteny, zasilanie).

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreSlonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik do
niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany treSci umowy.

Wykonawca, ktdry zaproponuje rozwi^zanie techniczne zwi^ane z instalacj^ nowej infrastruktury technicznej
w danej lokalizacji /np. monta^: dodatkowej instalacji lub urz^dzeh (np. na dachu, elewacji lub innych

pomieszczeniach danego budynku) poza istniej^cym w danej lokalizacji okablowaniem albo dokonanie zmian

w istniej^cej infrastrukturze/, zobowi^any jest zloiyd w formularzu oferty o^wiadczenie, iz przed zlozeniem oferty
dokonal stosownych uzgodnieh z wla^cicielem danego obiektu w kwestii przyj?tych rozwi^zah technicznych
zwi^zanych z uruchomieniem ushigi w danej lokalizacji, uzyskuj^c jego pisemnq akceptacj?.

a) W przypadku obiektdw stanowi^cych wlasno^d NFZ — uzgodnieh nalezy dokonad z jedn^ z osdb wskazanych

poniiej.

1

\

Hi*



Nr zam6wienia: 18/pn/2018

Osoby do kontaktu w kwestii dokonywania uzgodnieb po stronie Zamawiaj^cego:

Pan Adam Szymura, tel. 32 735 16 42 lub

Pan Marcin Rzeszotarski, tel. 32 735 16 38,

adres e-mail: mwestvcie@nfz-katowice.pI. nr faksu: 32 735 16 41, pokdj 208 (II pi?tro),

godziny urz^dowania; od poniedziatku do pi^tku w godz. od 8.00 do 16.00.

Uzgodnienie winno przedstawiad proponowane przez Wykonawc? rozwi^anie techniczne uruchomienia ushigi,

w szczegdlnosci: przebieg trasy kabla wewn^trz budynku, szczeg61y przyl^cza i wej^cia do budynku, spos6b

umocowania (monta^) anteny na dachu budynku b^dz elewacji etc. Przej^cia przez strefy poiarowe winny byd

zabezpieczone mas^ ognioodpom^.

W celu dokonania uzgodnienia mog^ zostad przedstawione przez Wykonawc? szkice b^d:^ fotografie z naniesionymi

trasami. Wskazana wyZej osoba/osoby zaopiniuje przedloZone przez Wykonawc? na pi^mie rozwi^zanie techniczne

w terminie do 2 dni roboczych licz^c od dnia przedtoiienia przez Wykonawc?.

b) W przypadku obiektdw nie stanowi^cych wlasno^ci NFZ - wszelkie uzgodnienia w zakresie rozwi^ah
technicznych zwi^zanych z uruchomieniem ushigi w danej lokalizacji Wykonawca przeprowadza
z wla^cicielem/administratorem danego obiektu.

Na wniosek Wykonawcy zgloszony za poSrednictwem faksu lub poczty e-mail, osoby wskazane powyzej pod lit.a
udost^pni^ dane kontaktowe do wla^cicieli/administratordw nieruchomo^ci najmowanych przez Sl^ski OW NFZ.

Uzgodnienia, o ktdrych mowa powyzej, winny byd dokonane przed ziozeniem oferty. Uzgodnienie (akceptacja)
wirmo nast^pid w formie pisemnej.

Uwaga! Wszelkie koszty zwi^zane z instalacj^ nowej infrastruktury technicznej w danej lokalizacji w rozumieniu
przyj?tym powyzej, w tym ewentualne koszty dokonania przez Wykonawc? uzgodnien z wla^cicielami/
administratorami obiektdw, koszty montazu urz^dzeh wewn^trz oraz na zewn^trz budynku oraz koszty zwi^zane
z ich utrzymaniem, obci^zaj^ wyl^cznie Wykonawcy. Wykonawca ponosi takie koszty zwi^ane z ewentualnym
utrzymaniem infrastruktury technicznej.

2. Waninki platno^ci: warunki platno^ci zostaly okreslone we wzorze umowy.
3. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moZliwo^ci skladania ofert cz^^ciowych.
2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moi;liwo^ci skladania ofert wariantowych.
3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwo^ci udzielenia zam6wieh, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J^zyk post^powania.

Wyja^nia si?, iz zgodnie z zasad^ wyraion^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wym6g art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^ze si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdra formuhije zasad? u^ania j?zyka
polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, ii art. 5-10 tej2;e ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeh
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

4. Podwvkonawstwo.

• Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzyd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.
• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp Z^da wskazania przez Wvkonawce czefei zamdwienia. ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce fmn podwvkonawcdw
(patrz formularz oferty).

• Zamawiaj^cy nie Z^da informacji o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziahi w post?powaniu.
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•Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zam6wien na ushigi, kt6re maj^ by6 wykonane w miejscu

podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy ^^da, aby przed przyst^pieniem do

wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile ju^ znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcdw i os6b do kontaktu z nimi, zaanga^owanych w takie ushigi.

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

pisemnej o charakterze odpiatnym, ktdrej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze^d

zamdwienia publiczneeo. zawart^ mi^dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmiotem

(podwykonawc^), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takie mi^dzy podwykonawc^

a dalszym podwykonawcq lub mi^dzy dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zamdwieh na ushigi, iimow^ o podwykonawstwo b^dzie pisemna umowa o charakterze odpiatnym,
zawierana w celu wykonania zamdwienia (ushigi lub dostawy) pomi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego
wykonawc^ a co najnmiej jednym innym podmiotem (podwykonawc^) [Komentarz do art.2 ustawy - Prawo
zamdwien publicznych; Jdzef Edmund Nowicki; Lex 2015].

W konsekwencji co do zasady podwykonawc^ nie b?dzie producent urz^dzen wykorzystanych do realizacji
niniejszego zamdwienia, o ile zakup nie zostal lub nie zostanie dokonany ̂ci^le w celu wykonania przedmiotowego
zamdwienia o udzielenie zamdwienia publicznego.

5. 7.amawiaif)cv nie wvmaga zatrudnienia przez Wvkonawce na podstawie umowv o prace osdb wvkonuiacvch po
stronie Wvkonawcv czvnno^ci w zakresie realizacji zamdwienia. Stwierdzono brak przeslanek. o ktdrvch mowa

w art. 29 ustSanzp.

IV. Termin i mieisce wykonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia;

a) jeieli zawarcie umowy nast^pi przed dniem 16.11.2018 r. - Wykonawca zobowi^zany jest do zakohczenia
wszelkich czynno^ci niezb?dnych do uruchomienia ushigi do dnia 30.11.2018 r. oraz zobowi^any jest do
^wiadczenia ushigi transmisji danych przez okres 24 miesi?cy pocz^wszy od dnia 01.12.2018 r.;

b) jeieli zawarcie umowy nast^pi po dniu 16.11.2018 r. - Wykonawca zobowi^any jest do zakonczenia
wszelkich czynno^ci niezb^dnych do uruchomienia ushigi w ci^gu 14 dni licz^c od dnia zawarcia umowy
oraz zobowi^any jest do ̂ wiadczenia ushigi transmisji danych przez okres 24 miesi?cy licz^c od dnia
nast^pnego po dniu zakonczenia wszelkich czynno^ci niezbfdnych do uruchomienia ushigi.

/Przez zakonczenie wszelkich czynno^ci niezb?dnych do uruchomienia uslugi rozumie si? zakohczenie wszelkich
dzialania lub czynnosci, w tym instalacyjnych, umozliwiajqcych rozpocz?cie efektywnego swiadczenia uslugi
w kazdej lokalizacji zgodnie z warunkami niniejszego zamdwienia./

2. Miejsce wykonania zamdwienia:
Lokalizacie stanowiace wlasno^d NFZ:

1) Katowice, ul. Kossutha 13;

2) Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28;

3) Rybnik, ul. 3 Maja 29.
Lokalizacie nie stanowiace wlasno^ci NFZ:

1) Centrum zapasowe, Katowice, ul. Gospodarcza 12; wia^ciciel: 3S Data Center S.A. ul. Gospodarcza 12,
Katowice

2) Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24; wla^ciciel: Inelo Stocerz Sp.j. Bielsko-Biala, ul. Karpackiej 24AJ2B
3) Bytom, ul. Wrodawska 32-34; wlaSciciel: BYTOM SQUARE Sp. z o.o. Bytom, ul. Wroclawska 32
4) Chorzdw, ul. Katowicka 105; wla^ciciel: UM dziaiaj^cy przez Zarz^dc?, tj. Zaklad Komunalny PGM

w Chorzowie, ul. Bahycka 8

5) Cieszyn, ul. Bobrecka 27; wla^ciciel: ELSET Sp. z o.o., ul. Bobrecka 27, Cieszyn

/
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6) D^browa G6micza, ul. Ksi?dza Kardynaia Wyszynskiego 1; wMciciel: Gmina D^browa Gbraicza,
w imieniu ktdrej dziaia MZBM z siedzib^ w D^browie Gomiczej ul. Tysi^clecia 20

7) Gliwice, ul. Wincentego Pola 7; wla^ciciel: Gliwicki Zaklad Urz^dzed Technicznych GZUT S.A.
Gliwice, ul. Robotnicza 2

8) Klobuck, ul. 11 Listopada 5A; wla^ciciel; ZOZ w Klobucku, ul. 11 Listopada 5c
9) Lubliniec, ul. Sobieskiego 9; wla^ciciel: Powiat Lubliniecki, Lubliniec, ul. Paderewskiego 7
10) Myszkow, ul. KoSciuszki 26; wla^ciciel: Gmina Myszkdw, ul. Ko^ciuszki 26, Myszkdw
11) Piekary Sl^skie, ul. Tadeusza Ko§ciuszki 22; wla^ciciel: Gmina Piekary SI. ul. Bytomska 84
12) Racibdrz, ul. Gamowska 3; wla^ciciel: Szpital Rejonowy im. Dr Jdzefa Rostka, Racibdrz, ul. Gamowska 3
13) Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32a; wta^ciciel: Miejski Zaklad Zasobdw Lokalowych, Zaklad Budietowy,

ul. Partyzantdw lOA, Sosnowiec

14) Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42; wla^ciciel: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.,
ul. Budowlanych 59, Tychy

15) Zabrze, ul. Sl^czka 20; wla^ciciel: Gmina Miejska Zabrze z siedzib^ w UM, ul. Powstancdw ^1. 5-7,
reprezentowana przez Zarz^d Budynkdw Miejskich - Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.,
pi. Warszawski 10, Zabrze

16) Zawiercie, ul. Towarowa 22; wla^ciciel: Zaklad Budowlano-Betoniarski Andrzej Mizera, Zawiercie, ul.
Zwirki i Wigury 14

17) Zywiec, ul. Dworcowa 23; administrator; Artur Marszalek, Zywiec, ul. Dworcowa 23.

Uwaga! Podzial na lokalizacje zdalne typ 1 i typ 2 oraz lokalizacje gldwne wskazuje formularz opis przedmiotu
zamdwienia.

V. Warunki udzialu w postepowaniu

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

2) spelniaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okreSlone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

Ad.l) Art. 22 ust.l nkt 1 dzd - niepodleganie wvkluczeniu.

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zai w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez oSwiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mote przedstawid
dowody na to, ze podj?te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnotei, w szczegdlnotei
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?tee za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami Scigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przestfpstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeteli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohxje si? na ich zasoby, warunku udzialu
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w post^powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy moie wykluczy6 Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 dzp - Zamawiaj^cy nie okre^Ia (nie stawia) ̂ adnych warunkdw udziatu

w postfpowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ustl pkt 2 pzp (art. 22 ustlb pzp).

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

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kaz:dy z Wykonawcdw wspdinie

ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

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

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

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

oraz brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

aktualne na dzien skladania oferty o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu (przy czym Zamawiaj^cy nie okre^la (nie stawia) iadnych warunkdw

udzialu w post?powaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

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

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pl)

informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu o^wiadczenie Wykonawcy
o przynaleznoSci albo braku przynaleznoSci do tej same] grupy kapitaiowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.

W przypadku przynale^o^ci do tej samej grupy kapitaiowej, Wykonawca moze zioiyd wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ie 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.

3. W przypadku wspdlneeo ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw:
1) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ sklada ka^dy z Wykonawcdw wspdinie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. IOswiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunkdw udzialu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazuje
spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia/',

2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada ka2;dy z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamdwienia;

4. Forma oSwiadczen i dokumentdw.

Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z form^ oSwiadczen i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju
z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

/

\



Nr zain6wienia; 18/pn/2018

»0^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce Wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych
zdolno^ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce
podwykonawcdw, skladane 54 w oryginale.

»Dokumenty, 0 ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne niz o^wiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.l cyt.
rozporz^dzenia, skladane 34 w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem.
»Po^wiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegaj4cy si? 0 udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka^dego z nich do1ycz4.
Po^wiadczenie za zgodno^d z oryginalem nast?puje w formie pisemnej.
»Zamawiaj4cy moie przedstawienia oryginalu lub notariabie po^wiadczonej kopii dokumentdw, 0 ktdrych
mowa w rozporz4dzeniu, innych ni^ o^wiadczenia, wyl4cznie wtedy, gdy zlo^:ona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w4tpliwo5ci co do jej prawdziwoSci.

»Dokumenty sporz4dzone w j?zyku obcym 34 skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.
»Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj4cy si? o udzielenie zamdwienia winni zal4czyd do oferty pelnomocnictwo.
Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pebiomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu
0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia. Dokument pebiomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X litB SIWZ dla
pelnomocnictw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno^ci oswiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5
1 §7 cyt. rozporz4dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi
ogdlnodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj4cy pobiera samodziehie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? oswiadczeh lub dokumentdw, 0 ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz4dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj4 si? w posiadaniu Zamawiaj4cego, w szczegdlnoSci oSwiadczeh lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj4cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj4cy w celu
potwierdzenia okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 113 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczeh lub
dokumentdw, o lie 34 one aktualne.

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

Jezeli Wykonawca nie zlozyl oSwiadczenia, 0 ktdrym mowa w art. 25 a ust.l pzp, oSwiadczeh lub dokumentdw
potwierdzaj4cych okolicznoSci, 0 ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub mnych dokumentdw niezb?dnych do
przeprowadzenia pdst?powania, oSwiadczenia lub dokumenty 34 niekompletne, zawieraj4 bl?dy lub budz4 wskazane
przez Zamawiaj4cego w4tpIiwoSci, Zamawiaj4cy wzywa do ich zloi:enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaSnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba is mimo ich zloi^enia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaSnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie
post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlo^l wymaganych pelnomocnictw albo zlo^l wadliwe pehiomocnictwa, Zamawiaj4cy
wzywa do ich zloienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba is mimo ich zlotenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaimienie post?powania.
Zamawiaj4cy wzywa takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztonia wyjaSnieh dotycz4cych oSwiadczeh
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

6. Art. 26 ust.6 nzn.

Wykonawca nie jest obowi4zany do zlozenia oSwiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj4cych okolicznoSci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj4cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz4ce
tego Wykonawcy lub mois je uzyskad za pomoc4 bezplatnych i ogdtaodost?pnych baz danych, w szczegdlnoSci

€

0^



Nr zamdwienia: 18/pn/2018

rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

Zapisy pkt VI ppkt 5-6 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentd-w/omiadczeh wymaganych
w niniejszym post^powaniu.

1. Art. 24aa pzp.

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

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nastfpnie zbadad, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

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

wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbada6, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktdry zloiyi ofert? najwyiej ocenion^

spo^rbd pozostalych ofert.

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

o^wiadczen lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

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

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

poSrednictwem poslaAca, faksu lub przy u^ciu ̂ rodka komimikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu using drog§ elektroniczn^ (j.t. Dz.U.2017, poz. 1219), tj. za po^rednictwem poczty
elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem, \i oferta wiima zostad zloiona pod rygorem niewaimodci w formie

pisemnej, peinomocnictwo winno zostad ziozone z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez
w przypadku jego zioienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), oSwiadczenie, o ktdrym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1 oraz ust.3 pkt 2 pzp wirmo zostad zio2:one w formie pisemnej, zai o^wiadczenia
i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich moze i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (rdwniez
w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt.
rozporz^dzeniem.

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

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 ̂wiadczeniu using drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kazida ze stron na i^danie drugiej
strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

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

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

7. Wykonawca moie zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyja^nieA
niezwiocznie, jednak nie pdiniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartodd zamdwienia
jest nmiejsza nii kwoty okre51o|ie w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
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is wniosek o wyja^nienie treSci SIWZ wplyn^t do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz do koAca dnia, w ktdrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Je^eli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^I po uplywie

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

moze udzielic wyja^nied albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

pzp.

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

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

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

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

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

Mariusz Partyka - Gldwny Specjalista, Dzial Inwestycji i Zamdwieb Publicznych

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

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp ZamawiaJ^cy ̂ ^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:

1.500,00 zlotych (slownie: tysi^c pifdset 00/100 zlotych).

2. Wykonawca mo^e wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:
1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno5ciowo-kredytowej, z tym,
ie por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleiy wplacid przelewem na rachimek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^^ch 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?iiia, Wykonawca obowi^zany jest zlozyd dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawc? dokiunentu, Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^no^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie ^l^skiego OW NFZ, b^dz wplyw ̂ rodkdw
pieni?toych na podany wyiej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucid ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofert^ wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert. Wykonawca zobowi^any jest zloiyd w formularzu oferty o^wiadczenie o terminie zwi^ania
zlo^on^ oferty.
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moie przedtu^yd termin zwi^zania ofert^, z tym
ze Zamawiaj^cy mo^e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^zania ofert^ zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyraienie zgody na przedteenie tego terminu o oznaczony okres, nie diu^szy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyraienia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhizenie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedteeniem okresu watoo^ci

wadium albo, jezeli nie jest to moiliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhiiiony okres zwi^zania ofert^.
Je^eli przedhizenie terminu zwi^zania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhii:enia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniej sza.

X. Qpis SDOsobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypebiienie formulariy (w tym wzordw oSwiadczen) w sposdb trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^(5
formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypebiienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umie^cic w zal^czniku do danego formularza,
sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlo&nie oferty z wykorzystaniem
wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania
formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie ddkonywad zmian merytorycznych zapis6w znajdujqcych si?
we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleaiie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Jeiieli Wykonawca
przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlno^ci poprzez OCR, zobowi^any jest dokladnie
przeczytad jego tre^d po przeksztalceniu oraz pordwnad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu b}?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tre^d oferty nie b?dzie
odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrze^eniem 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 upowamione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^ah o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upebiomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale^ dol^czyd
do oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowatoiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaftiion^ zostanie uznana za niewa^^.

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

D. Wykonawca winien dostarczyd ofert? w nast?puj^cej formic: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^ i adresem
Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 18/pii/2018

Ustuga transmisji danych

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 11.30

Jeieli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ie przesylka zawiera ofert? oraz wskazad numer post?powania.

Ca^
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Uwaga: numer zam6wienia oraz informacia. ii koperta zawiera oferte. niezaleiinie od sposobu iei

dostarczenia do Zamawiaiacego. winnv znaidowad sie na kopercie zewnetrznei!

Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialno^ci za nast^pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty

lub brakiem ktdrejkolwiek z ww. informacji.

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

oznaczonej "ZALj^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymienione w pkt 14 formularza oferty,

z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku o^wiadczen lub za^wiadczeri skiadanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ie nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post^powania,

Wykonawca powinien umiescid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALy\CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic^ przedsiebiorstwa definiuje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (j.t.Dz.U.2018.419):

„Przez tajemnicf przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,

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

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca, nie pdzniej nii w terminie
skiadania ofert, zastrzegl. ze nie mogq byd one udostfpniane oraz wvkazal. it zastrzezone informacje stanowiq

tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moie zlo^d tylko jedn^ oferte na cale zamdwienie. Oferte sklada sie w formie
pisemnej pod rygorem niewaaiodci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zloienie oferty w postaci elektronicznej.

G. Tre^d zloionej oferty musi odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdinie ubiegad sie o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sie
o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiadad zasadom okreilonym w pkt X lit. B SIWZ dia pebiomocnictw.

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

1) formularz oferty

2) formularz opis przedmiotu
zamdwienia

naleiy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moie byd u2yta pieczed firmowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY P0DA6 CENE
CALKOWITA OFERTY ZA REALIZACJE CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa;

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

/

d
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3) formularz kalkulacja cenowa

4) wz6r informacji, o kt6rej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

5) wzor o^wiadczenia, o ktdrym
mpwa w art. 25a ust. 1 pkt I

pzp

6) wz6r o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

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

nale2y wypeinid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
zai^czyd do formularza oferty);

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

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyd
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofertf nale^ zloiyd w siedzibie Zamawiaj^cego:

§l^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-844 Katpwice, pokdj nr 208A (II pi?tro),

w terminie do dnia 25..DO...20.18 do godziny 11.00.
Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca pfertp, ktdra zostala zlozona po terminie.
Wykonawca moze, przed uplywem terminu do sklq^ia ofert, zmienid lub wycofad ofert?.
Otwarcie ofert odbpdzie si? w dniu P.?;..f}!!" o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 217A (II pi?tro).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takie informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych
w ofertach.

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

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlo^li oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji (nie dotyczy) i warunkdw platnoSci zawartych
w ofertach.

XII. Onis snosobu obliczenia cenv oferty

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi calkowite wynagrodzenie przysluguj^ce Wykonawcy
z tytulu realizacji zamdwienia. Cena oferty wmna zawierad wszelkie koszty zwi^zane z realizacj^ zamdwienia,
zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje formularz kalkulacja cenowa.
3. Wykonawca w pkt 1 formularza oferty oraz w formularzu kalkulacja cenowa - w zalezno^ci od tego, czy

obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza,
b^dz odpowiednio nie dolicza, warto^d 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek
podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzor
zalqczono do SIWZ).

Jei:eli zlo^ono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^u podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i uslug, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
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przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i usiug, ktdry mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie

z tymi przepisami.

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

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

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

1 grosza.

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

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

opisanych we wzorze umowy.

Xin. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem was tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione ponizej kryteria ocehy ofert oraz nast?puj4cy

sposdb oceny ofert:

Krvterium I

Cena - waga 60%

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniiszym wzorem:

najnizsza zaoferowana cena spoSrdd ocenianych ofert

IloSd punktdw = x 100 pktx60%
cena zaoferowana w ofercie ocenianej

Krvterium II

Termin usuniecia awarii-waga 10%

» Wykonawca w formularzu oferty winien wskazad oferowany przez siebie termin usuni?cia awarii licz^c od
momenta zgloszenia przez Zamawiaj^cego, tj. 24 godziny albo 48 godzin, poprzez wskazanie jednej z dwdch opcji,
tj. A albo B.

Awaria rozumiana jest jako kaidy przypadek niedzialania lub nieprawidlowego (wadliwego) dzialania ushigi.
»W przypadku zaoferowania 48 - godzinnego terminu na usuni?cie awarii licz^c od momenta zgloszenia przez
Zamawiaj^cego, oferta otrzyma 0,00 pkt.

»W przypadkn zaoferowania 24 - godzinnego terminn na asani?cie awarii licz^c od momenta zgloszenia przez
Zamawiaj^cego, oferta otrzyma 100,00 pkt.
»Jezeli we wszystkich ofertach zostanie zaoferowany taki sam termin asani?cia awarii, kazda z ofert otrzyma
100,00 pkt.

»Otrzymana ilo^d panktdw zostanie nast?pnie przeliczona przez wag? kryteriam, tj. 10%
»Zaoferowanie innego terminn, ktdry nie zostal okreSlony w SIWZ, b?dzie skatkowalo odrzaceniem oferty
Wykonawcy.

» Je^eli Wykonawca nie wska^e oferowanego terminn asani?cia awarii b^dz wskaie go w sposdb niejednoznaczny,
przyjmnje si?, iz Wykonawca ofernje termin 48-godzinny licz^c od momenta zgloszenia przez Zamawiaj^cego.
Wykonawca winien o^wiadczyd, iz akceptnje niniejsze.

Krvterium III

Laczna moc urzadzed Wvkouawcv na potrzebv usiugi transmisii danvch - waga 15%

» Wykonawca w formularzu oferty winien wskazad l^czn^ moc nrz^dzed nzytych (zainstalowanych) przez
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Wykonawc? we wszystkich lokalizacjach obj^tych przedmiotowym zambwieniem w celu swiadczenia niniejszej

ushigi transmisji danych (dotyczy urz^dzen u^ytych przez Wykonawcf, ktbre b?d^ zasilane z obwodbw
elektrycznych Zamawiaj^cego).

» L^czna moc urz^dzen uzytych przez Wykonawc?, a wi§c suma mocy wszystkich urz^dzefi we wszystkich
lokalizacjach, nie mo^e przekroczyb 2000 W.

» Zaoferowanie mocy przekraczaj^cej 2000 W, spowbduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z ponizszym wzorem oraz zasadami okre^lonymi dla niniejszego kryterium
oceny ofert:

2000+N-B

Ilosb punktdw = — x 100,00 pkt x 15%

2000

N - najniraza zaoferowana t^czna moc urz^dzeh ppdana w Watach spoirbd ofert podlegaj^cych ocenie
B - Iqczna moc urzqdzeh podana w Watach w ocenianej ofercie

»Jezeli we wszystkich pfertach zostanie zaoferoWana taka sama l^czna moc urz^dzeh w Watach, ka^da z ofert
otrzyma 100,00 pirt. Otrzymana ilo^b punktdw zostanie nast?pnie przeliczona przez wagp kryterium, tj. 15%
» Jezeli Wykonawca nie wskaie oferpwanej l^cznej mocy urz^dzeh b^di; wska^e w sposdb niejednoznaczny,
przyjmuje sip, iz Wykonawca ofei^je moc wynosZ^c^ 2000 W. Wykonawca winien o^wiadczyd, iz akceptuje
niniejsze.

Kryterium IV

Przepustowo^d iaczv - wasa 15%

» Wykonawca w formularzu oferty winien wskazad oferowan^ przepustowo^d l^czy, poprzez wybdr jednego
z dwdch wariantdw, tj. A albo B.

»W przypadku zaoferowania wariantu A, oferta otrzyma 0,00 pkt. W przypadku zaoferowania wariantu B, oferta
otrzyma ,100,00 pkt.

Wariant A:

Katowice, ul. Kossutha 13 - 80Mbps

Katowice, ul. Gospodarcza 12 - 80Mbps

Lokalizacje zdalne typ 1 - 10Mbps

Lokalizacje zdalne typ 2 - 5Mbps

Wariant B:

Katowice, ul. Kossutha 13 - lOOMbps

Katowice, ul. Gospodarcza 12 - 100Mbps

Lokalizacje zdalne typ 1 - 15Mbps

Lokalizacje zdalne typ 2 - 8Mbps

/Lokalizacje zdalne odpowiednio typ I i typ 2 wskazuje formularz opts przedmiotu zamdwieniaJ

»Jezeli we wszystkich ofertach zostanie zaoferowany taki sam wariant przepustowd^ci, kazda z ofert otrzyma
100,00 pkt.

»Otrzymana ilo^d punktdw zostanie nastppnie przeliczona przez wagp kryterium, tj. 15%
»Zaoferowanie iimego wariantu przepustowo^ci, ktdry nie zostal okre^lony w SIWZ, b?dzie skutkowalo
odrzuceniem oferty WykOnaWcy.

» Jezeli Wykonawca nie wskaie oferowanego wariantu przepustowo^ci b^dz wskai:e.go w sposdb niejednoznacmy,
przyjmuje sip, li Wykonawca oferuje wariant A. Wykonawca winien o^wiadczyd, iz akceptuje niniejsze.
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»Punkty b?d^ liczone z dokiadno^ci^ do dwdch miejsc po przecinku przy uwzgl^dnieniu zasady wyrazonej w pkt

XIIpkt4SIWZ.

»Ocena koncowa oferty bfdzie sumq ilo^ci punktdw uzyskanych w kryterium od I do IV przy zastosowaniu wzordw

matematycznych, czy zasad przyznawania jjunktdw opisanych w niniejszym punkcie.

XIV. Informacie o formalnokiach. iakie powinnv zostad dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest watoa, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^Ionym w ustawie Prawo zamdwieA publicznych, spelnia

wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw

oceny ofert okre^lonego w SIWZ. ZamawiaJ^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. ZamawiaJ^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzeieniem

art. 183 pzp, w terminie okreSlonym w art. 94 ust. I pkt 2 pzp.

Formf przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzglfdnieniu przepisdw przejiciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien
publicznych orazniektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. ZamawiaJ^cy mo^e zawrzed umow? przed upiywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.I pzp, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zioiono tyiko jedn^ ofert? lub
b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie kodcz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moi;e wyrazid zgod? na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdiniej
w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnie^d zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moZe
wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba Ze zachodz^ przeslanki uniewaZnienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy Z^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^d zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty (brutto).

2. Zabezpieczenie moZe zostad wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldziekzej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
Ze zobowi^anie kasy jest zawsze zobowi^aniem pieni?Znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo5ci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
poniZej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
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najp6Mej w dniu wyznaczonym jako dzieri zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

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

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

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zloZy6 stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj

nr 410, najpdiniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo^e dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka foim,

0 ktdrych mowa W art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta6 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 naleiytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowa6

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno5ci Z^dania wyplaty przez wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie wiimo miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moZe zostad

pozbawiony moZliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy,

jeZeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waZno^ci zabezpieczenia (je^eli zabezpieczenie

zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waZno^ci dokumentu).

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

umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia, okre^la wz6r umowy oraz art. 151

ust.l pzp.

XVI, Istotne nostanowienia umowv - wzdr umowv

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

umownych z tytulu niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony do

SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwiqzane z realizacji zamdwienia.

2. Integralni cz?5cii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiioSci w NFZ

stanowiica zal^cznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wyst?pujicy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidami odpowiedzialno^d za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przysluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguji na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takie innemu podmiotowi, jei:eli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moie ponieSd szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguji rdwniei organizacjom wpisanym na list?,
o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wylicznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czyimotei, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowiizany
na podstawie ustawy.

5. Je^eli wartoSd zamdwienia jest mniejsza nii, kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnoSci:

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

2) okre^lenia warunkdw udziahi w post?powaniu;
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3) wykluczenia odwohij^cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

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

7. Odwoianie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwoiawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

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

elektronicznym.

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

sposdb, aby rndgi on zapoznad si? z jego tredci^ przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwoiania poinformowad

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

do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwoianie na po.dstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czyimo^d albo

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

czyrmo^ci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwoianie, z zastrzeteniem art.

180 ust. 2 pzp.

10. Terminy wnoszenia odwoiania okreSla art. 182 pzp.

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

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

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

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

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

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

przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. 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 wMciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo^e wnieSd talcte Prezes
Urz?du Zam6wiefi Publicznych. Prezes Urz?du moie tak^ie przyst^pid do tocz^cego si? post?powania. Do

czyimo^ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

14. Szczegblowe zasady zwi^ane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwieh
publicznych.

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

natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

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

40-844 Katowice

Adres:

Numet KRS: (jezeli dotyczy)

CEIDG: (jezeli dotyczy)

Numer REGON: (jeieli dotyqzy)

Numer NIP:

adtes e-mail: (jezeli jest)

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

Nr rachuaku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajqcy bfdzie mogtsswrdcic wadium

(dotyczy wadium wniesionego wpieniqdzu)

W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot swiadczenie ustugi
transmisji danych na pottzeby pol^czenia jednostek tetenowych Sl^skiego OW NFZ,

1. ofemjemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ calkowit^ ofetty:

z\ netto, zl brutto

zgodnie z fotmulatzem kalkulacja cenowa.

UWAGA! Wykonawca nie doUcza do ceny ofertypodatku VAT, ieieli obowiqzekpodatkowy spoczywa
na Zamawiaiqcym -pattz pkt XII pkt 3 SIWZ oraz wzor infotmacji. o ktotej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.

W takipj sytuacn cenq oferowanq przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana iako netto. czvli bezpodatku

od towardwi usiUg. Nitiieisze dotyczyrdwniei formularza kalkulacja cenowa.

2. Oswiadczamy, iz:

a) jezeli zawarcie umowy nast^i przed dniem 16.11.2018 r. - zobowi^zujemy si? do zakonczenia wszelkich
czynnosci niezb?dnych do uruchomienia uslugi do dnia 30.11.2018 r. oraz zobowi^zujemy si? do
swiadczenia uslugi transmisji danych przez okres 24 miesi?cy poczqwszy od dnia 01.12.2018 r.;

/
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b) jezeli zawarcie umowy nast^i po dniu 16.11.2018 r. - zobowi^zujemy si? do zakonczenia wszelkich

czjmnosci niezb?dnych do uruchomienia uslugi w dqgu 14 dni licz^c od dnia zawarcia umowy oraz

zobowi^zujemy si? do swiadczenia uslugi transmisji danych przez okres 24 miesi?cy licz^c od dnia

nast?pnego po dniu zakonczenia wszelkich czynnosci niezb?dnych do uruchomienia uslugi.

IPrs^eZ ̂ k,onc:!;eme wss;elkich c^nnosci me;^idnjch do uruchomienia usiugi roe(umie 'si^ c^akonce^nie wst^lkich deqatania lub
c^nnosci, w tym instalacgjnych, umoi^iwiajciych roe;poc^de efektywnego swiadct^nia usiugi w kai(dej lokali^gi s^odnie
^ ivarunkami niniejss^ego e^amowienia. I

3. Oswiadczamy, ze akcepmjemy warunki p(afnosci okreslone we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszq, oferty przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania oferty
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5. Oswiadczamy, ze zapoznaUsmy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz ze zdobyKsmy
informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okredonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

6. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem

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

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

zamowienia*:

Lp. Czesc zamowienia Firma Podwykonawcy

wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy
oraz firm? podwykonawcy/6w.

8. Oswiadczamy, iz oferujemy nast?puj^cy termin usuni?cia awarii*:

♦Wykonawca winien wskazac oferowany przez siebie termin usuni?cia awarii licz^c od momentu zgloszenia
przez Zamawiaj^tcego, tj. 24 godziny albo 48 godzin, poprzez wybor jednej z dwoch opcji, tj. A albo B.
A: ' 24 godziny licz^c od momentu zgloszenia awarii przez Zamawiaj^cego □

B: 48 godzin Ucz^c od momentu zgloszenia awarii przez Zamawiaj^cego □

/Zgloszenie nast^i pod nr faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawc?./
» Jezeli Wykonawca nie wskaze oferowanego terminu usuni?cia awarii b^dz wskaze go w sposob
niejednoznaczny, przyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje termin 48-godzinny liczq,c od momentu zgloszenia przez
Zamawiaj^cego. Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.
Patrz rowniez pkt XIII SIWZ.

/
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9. Oswiadczamy, iz oferowana przez nas J^czna moc (w Watach) urz^dzen uzytych (zainstalowanych) przez
nas we wszystkich lokalizacjach obj^tych przedmiotowym zamowieniem w celu swiadczenia niniejszej uslugi
transmisji danych (dotyczy urz^dzen uzytych przez Wykonawc?, ktore b?d% zasilane z obwodow

elektrycznych Zamawiaj^cego), wynosi: W (Wat).

» L^czna moc urz^dzen uzytych przez Wykonawc?, a wi?c suma mocy wszystkich urz^dzeh we wszystkich

lokalizacjach, nie moze przekroczyc 2000 W.

» Jezeli Wykonawca nie wska^e oferowanej l^cznej mocy urz^dzeh b^di wskaze w sposbb niejednoznaczny,

przyjmuje si?, iz Wykonawca ofemje moc wynosz^c^ 2000 W. Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.

Patrz rowniez pkt XIII SIWZ.

10. Oswiadczamy, iz oferujemy nast?puj^c^ przepustowosc I^czy*;

♦Wykonawca winien wskazac oferowan^ przepustowosc l^czy, poprzez wybor jednego z dwoch wariantow, tj. A
albo B.

A: □

Katowice, ul. Kossutha 13 — 80Mbps
Katowice, ul. Gospodarcza 12 — 80Mbps
Lokalizacje zdalne typ 1 - 10Mbps
Lokalizacje zdalne typ 2 — 5Mbps

B: □

Katowice, ul. Kossutha 13 — 100Mbps
Katowice, ul. Gospodarcza 12 — 100Mbps
Lokalizacje zdalne typ 1 — 15Mbps
Lokalizacje zdalne typ 2 - 8Mbps

» Jezeli Wykonawca nie wskaze oferowanego wariantu przepustowosci b^dz wskaze go w sposob
niejednoznaczny, przyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje wariant A. Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.
Patrz rowniez pkt XIII SIWZ.

11. Oswiadczamy, CO nast?puje*:
*w pkt 11 wykreslic oswiadczenie, ktote nie dotyczy Wykonawcy (albo A albo B)

A) w zwi^zku z tym, iz proponujemy rozwi^zanie techniczne zwi^zane z instalacj^ nowej infrastruktury
technicznej w danej lokalizacji /np. montaz dodatkowej instalacji lub urz^dzeh (np. na dachu, elewacji lub
innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniej^cym w danej lokalizacji okablowaniem albo
dokonanie zmian w istniej^cej infrastrukturze/, przed zlozeniem oferty dokonaUsmy stosownych uzgodmen
z wlascicielem danego obiektu w kwestii przyj?tych rozwiq,zan technicznych zwiq,zanych z uruchomieniem
uslugi w danej lokalizacji, uzyskuj^c jego pisemnq,akceptacj?.

(5^
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Poniiej wskazujemy lokalizacje (miasta), w ktotych b^dzie instalowana nowa in&astniktura techniczna

konieczna do realizacji usltigi obj^tej niniejszym zamowieniem:

Oswiadczamy, iz m^elkte dodatkowe kost^ realispgi ̂ momenia, ktorepojamci si^ w trakcie nykonywania umony obcicis^'ci

Wykonawci. Ws^elkie kosspy ? instalagei nomj injrastmktury technics;nej iv danej lokalispgi w rovpimieniu prvyj^ym
w §1 usi.5 w^ru umony, w ym emntmlne kosspy dokonania prsp^ Wykonawc^ uvppdnien ^ wlascicielamil administratorami
ohiektow, kostpy montaip ur^dvpn wemqtrii ora^ na ̂ wncitr\ budynku ora^ kosfpy ;pviqyane ̂  ich utrtymaniem, obd^^ajci
xiylcicspie Wykonawc^. Wykonawcaponosi tak^ kosspy ̂ icispne ̂  ewmtualnym utrpymaniem injrastmktury technicspiej.

B) nie ptoponujemy rozwi^zania technicznego zwi^zanego z instalacj^ nowej infrastruktuty technicznej

w danej lokalizacji /np. montaz dodatkowej instalacji lub urz^dzen (np. na dachu, elewacji lub innych

pomieszczeniach danego budynku) poza istniej^cym w danej lokalizacji okablowaniem albo dokonanie zmian

w istniej^cej infrastrukturze/.

12. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nale^ego wykonania

umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty (brutto). Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

13. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki infomiac)rjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post?powaniu.**

*rozporz^dzenie Parlamentu Buropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje daiiych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub
zachodzi wylaczenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci
oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. naleiy wykteslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

14. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentujqcych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu
(w tym podpisujacych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?pujq.cego
dokumentu*:

1) KRS □
2) CEIDG □
3) peinomocnictwa □

zala,czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
♦zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykbnawcy

Osoba/osoby upowaznione (upeteomocnione) do reprezeiitacji Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu:

/imi? i nazwisko/

/

podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

Teresa Uzdowska
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15. Oswiadczamy, iz naleiymy/nie naleiymy* do grupy mafych lub siednich przedsi^biorstw.
* niepottzebne skteslic

Definigq maleg) ora^ mdniego pr^dsi^bior^, a tak^ mikropr^dsi^bior^ ^wiera ustarva ^ dnia 06.03.2018 r. Pram
pniedsi^biorcow (Di^U. 2018.646). Zgodnie ̂ art. 7 ust.1 pkt 1-pkt 3 Qit. ustany utgte w ustawie okreslenia orqiacs^jq:
1) mikroprzedsi^biorca - prvpdsi^biorc^, ktory w co najmniej jednjm roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych spetniat tcic^^nie
nast^ujc{ce wamnki:

a) s^trudnial sredniorocspie mniej ni^ 10 pracownikorv ora;^

b) osicgnat rocspy obrot netto sp pr^da^ towarow, wyrobow i ustug orasi ̂  operagi Jinansowjch niprrtpkractpjqcy rownoivartosci

IV t^totych 2 milionow euro, lub sumy aktymw jego bilansu porvpdepnego na koniec jednego ^ tych lat nie pr^ekroceyly
rownowartosci iv vpotych 2 milionow euro;

2) maiy przedsifbiorca - prvydsiqbiorq, ktory w co najmniejjednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych pelnial Icycrpie
nastpujcice warunki:

a) rpitrudnial sredniorocspie mniej nii^ 50 pracownikow orar^

b) osicfgncil rocspy obrot netto sy prryda^ towardw, wyrobow i uslug oras;^ ̂  opera ji jinansonych niprr^ykracspjqcy rownowartosci
w r^ioPych 10 milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu porspdrpnego na koniec jednego ^ tych lat nie pnpkrocpyly
rownowartosci w sjotych 10 milionow euro - i ktory nie jest mikroprrpdsiqbiorcc;;

3) sredni przedsi^biorca - prrpdsipiorc^, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych peinial Icicspie
nastpujcice warunki:

a) sptrudniai sredniorocspie mniej ni^ 250pracownikow oras;^

b) osicpgncil rocrpy obnt netto rp prsyda^ towardw, wyrobow i uslug orar^ ̂  opera jifinansowych niprsykracspjuty rownowartosci
w sjotych 50 miliondw euro, lub sumy aktywow jego bilansu porspdpnego na koniec jednego ^ tych lat nie prrpkrocsyly
rownowartosci w sjotych 43 miliondw euro

- i ktdty nie jest mikroprsydsipiorcci ani malym prrpdsipiorcci.

16. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nast^puj^ce wypetnione formulatze/

oswiadczenia/dokumenty:

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

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

3) formularz opis przedmiotu zamowienia

4) formularz kalkidacja cenowa

5) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawcg (oryginal lub kopia poswiadczona notarialme/odpis notarialny)
— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

6) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

OSwiadczenie o przynaleinoSci albo braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca sklada
w terminie 3 dni od samieseppnia informaji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5pp na stronie intemetowej wmw.njpkalowke.pL

Imi^ i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data .

podpis

mor Teresa Uzdows'^^
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OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

I. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie uslugi transmisji danych na potrzeby pol^czenia

jednostek terenowych Slqskiego OW NFZ, tj. swiadczenie ushigi transmisji danych pomi?dzy
siedzib^ Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i centrum zapasowym a 14
lokalizacjami zdalnymi typ 2 oraz 4 lokalizacjami zdalnymi typ 1, zgodnie z SIWZ, w tym

z formularzem opis przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy.

Warunki uslugi transmisji danvch:

1) Transmisja danych winna odbywac sif w warstwie drugiej z wykorzystaniem protokohi Ethernet
lub trzeciej (protokol MPLS lub publiczne numery IP).

2) Kazdy ze stykdw winien zapewniac niezalezn^, gwarantowan^ przepustowosc l^czy w obu
kierunkach (symetiyczn^) - zgodnie z zaoferowan^ w formularzu oferty ziozonym
w niniejszym post^powaniu.

3) Zamawiaj^cy dopuszcza nast^puj^ce konfiguracje;

a) 3-punktowe VLAN-y (kazdy obejmuj^cy dwa styki w Katowicach i jedn^ jednostk?
terenow^);

b) VLAN-y typu punkt-punkt (po dwa z kazdej jednostki terenowej, zakonczonych na stykach
w Katowicach i dodatkowo jeden vlan pomi^dzy stykami Katowickimi);

c) jeden wspolny LAN dla wszystkich stykow;
d) styki MPLS;

e) styki z publiczn^ numeracj^ IP operatora.

4) W przypadku rozwi^zania, o ktorym mowa w pkt 3 lit.a lub lit.b, separacja VLAN-6w na
poszczegolnych stykach winna bye realizowana przy pomocy protokohi 802. Iq.

5) W kazdej z lokalizacji winien zostac uruchomiony styk zgodny ze standardem 802.3u
(FastEthemet) lub 802.3ab (Gigabit Ethernet).

6) Szybkosc transmisji pomi^dzy dwom punktami winna bye zagwarantowana na poziomie
przepustowo^ci slabszego styku, z wyjqtkiem przypadku, gdy sumaryczna transmisja przenoszona
przez dany styk przekroczy jego przepustowosc.

7) Srednie opomienie pomi^dzy poszczegolnymi lokalizacjami (stykami) dla pakietu o rozmiarze
1500 bajtow winno bye mniejsze niz 30ms.

8) W kazdej z lokalizacji wymienionych w pkt II, Iqcza winny zostac doprowadzone do pomieszczeh,
w ktorych znajdujq si? szaly z urzqdzeniami sieciowymi Zamawiajqcego.

9) Oswiadczam, iz oferuj? Iqcznq moc (w Watach) urzqdzeh uzytych (zainstalowanych) przez nas we
wszystkich lokalizacjach obj?tych przedmiotowym zamowieniem w celu swiadczenia niniejszej
ushigi transmisji danych (dotyczy urzqdzeh uzytych przez Wykonawc?, ktore b?dq zasilane z
obwoddw elektrycznych Zamawiajqcego) - zgodnie z zaoferowanq w formularzu oferty ziozonym
w niniejszym post?powaniu

10) Oswiadczam, iz styki o w lokalizacjach zdalnych typu I, b?dq stykami zapasowymi do transmisji
danych realizowanej w ramach umowy zawartej przez Zamawiajqcego z Wykonawcq 3S S.A.

(umowa nr 82/WAG-II/07/2018). W zwiqzku z powyzszym oswiadczamy, iz uzyjemy rozdzielnej
infrastruktuiy w stosunku do wykorzystywanej do realizacji ww. umowy.

Przez rozdzielnq infrastruktur? nalezy rozumiec wykorzystanie niezaleznych kabli swiatlowodowych,
brak wspolnych urzqdzeh aktywnych (np. przelqcznikow) i innych pojedynczych punktow awarii (np.
anteny, zasilanie).

C/i^
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II. Lokalizacie zdalne;

Lokalizacje zdalne typ 1:

1) Bielsko-Biata, ul. Karpacka 24

2) Cz^stochowa, ul. Czartoryskiego 28

3) Piekary Sl^skie, ul. Tadeusza Kosciuszki 22

4) Rybnik, ul. 3 Maja 29

Lokalizacje zdalne typ 2 :

1) Bytom, ul. Wrociawska 32-34

2) Chprzow, ul. Katowicka 105

3) Cieszyn, ul. Bobrecka 27

4) D^browa Gornicza, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1

5) Gliwice, ul. Wincentego Pola 7

6) Klobuck, ul. 11 Listopada 5A

7) Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

8) Myszkow, ul. Kosciuszki 26

9) Raciborz, ul. Gamowska 3

10) Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32a

11) Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42

12) Zabrze, ul. Slpczka 20

13) Zawiercie, ul. Towarowa 22

14) Zywiec, ul. Dworcowa 23.

III. Lokalizacie giowne:

1) Katowice, ul. Kossutha 13

2) Katowice, ul. Gospodarcza 12 - Centrum zapasowe

Oswiadczam, iz akceptuj^ wzor umowy zalqczony do SIWZ.

Imi^ i nazwisko updnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Data ,

podpis

y

(/u^

AO

mgr Terpsa Uzdowska
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KALKULACJA CENOWA

A. ABONAMENT MIESI^CZNY (OPLATA MIESIJ^CZNA)

A B C D E F G

Lp.

Wyszczegolnienie
elementow

tozliczeniowych -
lokalizacja (styk)

Cena

jednostkowa
netto w zl

Ilosc

Wartosc netto

w zl

Wartosc

podatku VAT
w zt

Wartosc

brutto w z!

1

styk Katowice
ul. Kossutha 13 1

2

styk Katowice
ul. Gospodarcza 12 —
Centrum zapasowe

1

3
styk Bielsko-Biata

1

4
styk Cz^stochowa

1

5 styk Piekary Sl^skie
1

6 styk Rybnik 1

7 styk Bytom 1

8 styk Chorzow 1

9 styk Cieszyn 1

10 styk D^browa Gomicza 1

11 styk GUwice 1

12 styk Klobuck 1
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13 styk Lubliniec 1

14 styk Myszkow 1

15 styk Raciborz 1

16 styk Sosnowiec 1

17 styk Tychy 1

18 styk Zabrze 1

19 styk Zawiercie 1

20 styk Zywiec 1

RAZEM (poz.1-20):

Oswiadczamy, ii kaida z kwot podanych dla danej pozycji (lokalizacji - styku) w koluamie C tabeli

zawiera proporcjonabiie wztozony koszt umchotnienia ustugi.

Adresy lokalziacji wynikajq z formularza opis przedmxotu zamowienia.

B. CENA OFERTY;

Suma wartosci brutto w ztotych za okres 24 miesi?cy swiadczenia ustugi transmisji danych (wattosc

bmtto z pozycji RAZEM tabeli): zt brutto.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawicieia Wykonawcy:

Data

/
podpis

mgr 1 iresa Uzdows^a
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UMOWA Nr zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Slq.skim Oddziaiem Wojewodzkim NFZ,

w knieniu ktorego dziaia:

-  Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib^, w Katowicach przy ul. Kossutha 13, na podstawie

*  * * 5

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w , adres: , wpisanym do , pod

numerem ; NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu

zakladowego: zl /jezeli dotyczy/,

w knieniu ktorego dziala: — , zwanym dalej „Wykonawc^",

0 tresci nast^puj^cej:

§1
1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca zobowi^zuje si? do swiadczenia uslugi transmisji danych na potrzeby

pol^czenia jednostek terenowych Sl^skiego OW NFZ, na zasadach okreslonych w zalaczniku nr 1 do

umowy - opis przedmiom umowy, ktory stanowi integraln^ cz?sc umowy.

1  nr 1 a^pstanie pr^gotowany iv oparciu o ^alcic^pny do ofertp Wykonawy jormular\ opis pr^edmiotu

s^amowienia, a tak^eformulary oferfpl

2. Jezeli zawarcie umowy nast^i przed dniem 16.11.2018 r., Wykonawca zobowi^zuje si? do zakonczenia

wszelkich czynnosci niezb?dnych do uruchomienia uslugi do dnia 30.11.2018 r. oraz zobowi^zuje si? do

swiadczenia uslugi transmisji danych przez okres 24 miesi?cy pocz^wszy od dnia 01.12.2018 r.

3. Jezeli zawarcie umowy nastqpi po dniu 16.11.2018 r., Wykonawca zobowi^uje si? do zakonczenia

wszelkich czynnosci niezb?dnych do uruchomienia uslugi w ciqgu 14 dni Ucz^c od dnia zawarcia umowy

oraz zobowiq,zuje si? do swiadczenia uslugi transmisji danych przez okres 24 miesi?cy licz^c od dnia

nast?pnego po dniu zakonczenia wszelkich czynnosci niezb?dnych do uruchomienia uslugi.

4. Przez zakohczenie wszelkich czynnosci niezb?dnych do uruchomienia uslugi, o ktorych mowa w ust.2

i ust.3 rozumie si? zakonczenie wszelkich dzialania lub czynnosci, w tym instalacyjnych, umozliwiaj^cych

rozpocz?cie efektywnego swiadczenia uslugi w kazdej lokalizacji zgodnie z wamnkami niniejszej umowy.

5. W przypadku zastosowania przez Wykonawc? rozwi^zania technicznego zwis^zanego z instalacj^ nowej

infrastruktury technicznej w danej lokalizacji /np. montaz dodatkowej instalacji lub urz^dzen (np. na

dachu, elewacji lub innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniej^cym w danej lokalizacji

okablowaniem albo dokonanie zmian w istniej^cej infrastrukturze/, wszelkie prace (czynnosci) w obiektach

stanowi^cych wlasnosc NFZ Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac zgodnie z pisemnym uzgodnieniem

dokonanym z Zamawiaj^cym na etapie przed zlozeniem oferty. W odniesieniu do obiektow nie

stanowi^cych wlasnosci NFZ, Wykonawca zobowi^zuje si? zlozyc pisemne oswiadczenie,

iz wszystkie prace (czynnosci) w obiektach odpowiadaj^ uzgodnieniom dokonanym z ich

wlascicielami/administratorarni.

6. Uruchomienie uslugi (rozpocz?cie swiadczenia uslugi) w kazdej z lokalizacji zostanie potwierdzone przez

obie Strony umowy protokolem uruchomienia.

7. Protokol uruchomienia zostanie podpisany przez Zamawiaj^cego pod warunkiem pozjrtywnego

zweryfikowania zgodnosci parametrdw uslugi z zal^cznikiem nr 1 do umowy, w tym parametru l^cznej

moc urz^dzeh uzjrtych (zainstalowanych) przez Wykonawc? we wszystkich lokalizacjach obj?tych

przedmiotowym zamdwieniem (umow^ w celu swiadczenia niniejszej uslugi transmisji danych (dotyczy

urz^dzen uzytych przez Wykonawc?, ktore b?d^ zasilane z obwodow elektrycznych Zamawiaj^cego),

mar Terisa Uzdowska, mgr Ter'^
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okreslonego w zai^czniku nr 1 do umowy, a takze pod warunkiem potwierdzenia wskazanej w zal^czniku

nr 1 do umowy przepustowosci i^czy.

8. Warunkiem podpisania protokoiu uruchomienia w sytuacji, o ktorej mowa w ust.5, b?dzie rowniez

potwierdzenia ze strony Zamawiaj^cego, iz wszystkie prace (czynnosci) w obiektach stanowi^cych

wiasnosc NFZ niezb^dne do uruchomienia uslugi zostaly wykonane zgodnie z pisemnym uzgodnieniem,

0 ktorym mowa w ust.5 zd.l, zas w odniesieniu do obiektow nie stanowi^cych wlasnosci NFZ - pisemne

oswiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.5 zd.2.

9. Umowa b?dzie realizowana w lokalizacjach (iniejscach) wskazanych w zal^czniku nr 1 do umowy.

10. Osob^ zobowi^zan^ i uprawnionq^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^ niniejszej

umowy w zakresie formalnym, jest , tel , adres e-mail: lub

, tel , adres e-mail:

11. Osobq, zobowi^zan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad reaUzacj^ niniejszej

umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznion^ do podpisania protokolu umchomienia i protokolu

koncowego oraz do potwierdzania prawidlowej realizacji umowy za dany okres rozliczeniowy, jest:

,  tel , adres e-mail: lub , tel , adres e-mail: Dla

skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych osob.

12. Osobq^ upowaznionq. ze strony Wykonawcy do stalego nadzoru nad realizacji niniejszej umowy

w zakresie merytorycznym i formalnym oraz upowaznioni do podpisania protokolu uruchomienia

1 protokolu koncowego jest , tel , tel. kom , adres e-mail:

13. Osobi upowaznioni do potwierdzenia, o ktorym mowa w §1 ust.8 w zakresie obiektow b^dicych

wlasnoscii Zamawiajicego, jest Pan lub Pan

14. Zmiana osob wskazanych w ust.l0-ust.l3 dla swojej skutecznoki b?dzie wymagala jedynie jednostronnego

pisemnego oswiadczenia skierowanego do dmgiej Strony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac

wskazany termin, od ktorego obowiizuje zmiana.

15. Obowiizek sporzidzenia protokolow przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy spoczywa na

Wykonawcy.

16. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo rezygnacji z korzystania z using Wykonawcy w jednej lub kilku

lokalizacjach obj^tych umowi, w sytuacji likwidacji lokaUzacji b^dz zmiany tejze lokalizacji na inni,

z zastrzezeniem postanowieh ust. 18 niniejszego paragrafu. O zamiarze rezygnacji z uslugi Zamawiajicy

poinformuje Wykonawc? na pismie ze wskazaniem dma, od ktorego winno nastipic zaprzestanie

swiadczenia uslugi przez Wykonawc?. Zamawiajicy zobowi^zuje si? poinformowac Wykonawc?

o niniejszym na co najmniej 30 dni przed wskazany dati zaprzestania swiadczenia uslugi.

Wykonawcy nie przysluguji z tytulu rezygnacji z uslugi przez Zamawiaj^cego zadne roszczenia w stosunku

do Zamawiajq,cego. W takiej sytuacji nast^i obnizenie wynagrodzenia calkowitego umowy o wysokosc

abonamentu dotycz^cego danej/danych lokalizacji, odpowiedmo do okresu pozostalego do realizacji

umowy. Rozliczenie z tytulu abonamentu nastqpi z uwzgl?dnieniem zasady, ze naleznosc za 1 dzien

odpowiada 1/30 wysokosci abonamentu miesi?cznego brutto w danej lokalizacji. Ewentualne zmiany we

wskazanym zakresie zostan^ wprowadzone stosownym aneksem do umowy.

17. Zamawiajq^cy zastrzega sobie prawo czasowej rezygnacji z korzystania z using Wykonawcy
w jednej lub kUku lokalizacjach obj?tych umow% Postanowienia ust.l6 znajd^. tu odpowiednie
zastosowanie.

18. W przypadku zmiany adresu danej lokalizacji na inny, Wykonawca wyraza gotowosc, pod warunkiem
dysponowania odpowiednimi mozliwosciami technicznymi z uwzgl?dnieniem aspektu ekonomicznego, do
bezplatnego uruchomienia uslugi w nowej lokalizacji przV jednoczesnym zachowaniu parametrow uslugi
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nie gorszych niz okreslone dla pierwotnej lokalizacji oraz przy jednoczesnym zachowaniu warunkow,

w tym takze warunkow finansowych, okreslonych dla pierwotnej lokaUzacji. Ewentualna zmiana we

wskazanym zakresie zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy ze wskazaniem daty

rozpoczQcia swiadczenia uslugi w nowej lokalizacji.

19. Na wniosek Zamawiaj^cego, po zakonczeniu swiadczenia uslugi Wykonawca zdemontuje wszelkie

wykonane instalacje i urz^dzenia, przy pomocy ktorych realizowal przedmiotow^ uslug? w danej lokalizacji.

Demontaz zostanie przeprowadzony w ci^gu 30 dni liczq,c od dnia zakonczenia reaHzacji uslugi.

20. Umowa b?dzie realizowana z udzialem podwykonawcow w cz^sci /bez udzialu

podwykonawcow.*

*niepotr^hne skreslic

mka^ac c^sc :^odnie ̂  ofertci Wjkonaw^ vpoipnci w ̂mowieniu nr 18lpnl2018~je^eli

21. Zamawiaj^cy z^da, aby przed przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sq. juz znane,

podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w uslugi, ktore maj^ bye wykonane w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiaj^cego. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc reahzacj? uslugi (stosownie do art.

36b ust.la ustawy Prawo zamowieh publicznych). —je^li dotyc^.

§2

1. Wykonawca zobowi^zuje si? do realizacji uslugi b?d^cej przedmiotem umowy w sposob ci^ly, tj. przez 24

godziny na dob?, 7 dni w tygodniu, przy zachowaniu najwyzszej jakosci uslug, na warunkach opisanych

w zal^czniku nr 1 do umowy, zgodnie z obowiq,zuj^cym prawem.

2. W przypadku wyst^pienia awarii uslugi rozumianej jako kazdy przypadek niedzialania lub nieprawidlowego

(wadliwego) dzialania uslugi, Wykonawca zobowi^zany jest do jej niezwlocznego wyeliminowania na swoj

koszt. Wszelkie awarie uslugi Zamawiaj^cy kazdorazowo zglasza Wykonawcy za posrednictwem faksu na

numer: albo za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Fakt otrzymania

zgloszenia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast potwierdzic za pomocy faksu na numer: lub

poczty elektronicznej na adres e-mail:

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do usuni?cia awarii w terminie godzin* licz^,c od momenta

zgloszenia przez Zamawiaj^cego - pod podany wyzej numer faksu lub adres poczty elektronicznej

Wykonawcy. umowie vpstanie wskat^any stosowny termin ^oferowany pr^t(^ Wykonaivq w ofercie ^oi(onej

w ̂mowieniu nr 18lpnl2018]

4. W przypadku wyst^ienia awarii w ktorejkolwiek lokalizacji obj?tej umow^ przy usuni?ciu ktorej niezb?dna

jest obecnosc pracownika Sl^skiego OW NFZ, bieg wskazanego w ust. 3 terminu na usuni?cie awarii ulega

zawieszeniu do czasu przybycia do danej lokalizacji pracownika Sl^skiego OW NFZ.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? usuwac wszelkie awarie, rowniez poza godzinami urz?dowama Zamawiaj^cego

oraz w dni wolne od pracy. Jedynie awarie wymagaj^ce obecnosci pracownika Sl^skiego OW NFZ skutkuj^

zawieszeniem biegu terminu na usuni?cie awarii do czasu przybycia do danej lokalizacji pracownika

Sl^skiego OW NFZ.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidlowe dzialanie urz^dzeh innych operatorow

z wyj^tkiem tych osob lub podmiotow, z ktorych pomocy lub przy udziale ktorych Wykonawca realizuje

umow?.

0^
mgr Uzdowska
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7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku, gdy awaria usiugi jest nast^pstwem dzialan

Zamawiaj^cego lub osob trzedch, na ktore Wykonawca nie miai wplywu, w szczegolnosci nieprawidiowego

uzywania nrz^dzen telekomunikacyjnych. Wyi^czenie odpowiedzialnosci nie dotyczy awarii usiugi b?dq,cych

nast^pstwem dzialan tych osob lub podmiotow, z ktorych pomoc^ lub przy udziale ktorych Wykonawca'

realizuje umow?.

§3

Wynagfodzenie calkowite umowy

1. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite

w wysokosci: zl brutto (slownie zlotych brutto), w tym wartosc netto:

zl oraz 23% podatek VAT, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

/ nr2 v^stanie prggotowany w oparciu o spiicicspnj do oferty Wjkonawy formulary kalkulag'a cenowa!

Abonament miesi^czny dla wszystkich lokalizacji wynosi l^cznie: zl brutto.

jW prypadku, gd^ ohowiei^ek podatkony cgodnie prvppisami o podatku od towarow i ustug bids^ie spoctywat na

Zamawiaj<ieym ust.1 brvpii: „1. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie calkowite w wysokosci: zl (slownie zlotych), bez podatku

od towarow i uslug, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa. Abonament miesi^czny

dla wszystkich lokalizacji wynosi l^cznie: zl."

2. Wynagrodzenie calkowite umowy okredone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwi^zane z realizacjq.

umowy, w tym wszelkie koszty zwi^zane z uruchomieniem usiugi. Koszt uruchomienia proporcjonalme

rozlozony, zostal wliczony w miesi^czn^ kwot? oplaty (w miesi^czny abonament).

Wszelkie dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore pojawi^ si? w trakcie wykonywania umowy

obciqzaj^ Wykonawc?. Wszelkie koszty zwi^zane z instalacjq^ nowej infrastruktury technicznej w danej

lokalizacji w rozumieniu przyj?tym w §1 ust.5 umowy, w tym ewentualne koszty dokonania przez

Wykonawc? uzgodnieh z wlascicielami/ administratorami obiektow, koszty montazu urz%dzeh wewn^trz

oraz na zewn^trz budynku oraz koszty zwi^zane z ich utrzymaniem, obci^zajq. wyl^cznie Wykonawc?.

Wykonawca ponosi takze koszty zwi^zane z ewentualnym utrzymaniem infrastruktury technicznej.

jW prrypadku, gdy obowiqgvk podatkony t^odnie e^prc^episami o podatku od towarow i using bqd^e spocsywai na

Zamawiajqym w ust.2 ̂  1 in fine dopisuje sk wyjcpkiem podatku od towarow i ustug (VAT)".!

3. Przeniesienie wierzjrtelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzedq, wymaga

pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosd.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do cen

jednostkowych netto, o ktorych mowa w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doUczony podatek VAT

w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek dokonanej zmiany.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia calkowitego brutto

umowy (ust. 1), Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skrocenia terminu realizacji umowy w przypadku

nieposiadania stosownego zabezpieczenia w srodkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji

umowy zakohczy si? z dniem, w ktorym suma plamosd brutto wynikaj^cych z faktur VAT osi^gme lub

zbhzy si? do wysokosci kwoty brutto rownej cenie oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu

nr 18/pn/2018, tj zlotych brutto.

W przypadku skrocenia terminu realizacji umowy, rozliczenie nast^i z uwzgl?dnieniem zasady,

ze naleznosc za 1 dzieh odpowiada 1/30 abonamentu miesi?cznego brutto w danej lokalizacji.

W konsekwencji suma wystawionych faktur VAT moze bye nizsza od ceny brutto oferty.

mgr Uzdows<<a
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Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany ■w)magfodzenia brutto umowy
i/lub skrocenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze
aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.

§4
Tetminy platnosci
1. Zaplata z tytuiu realizacji niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 2 b^dzie nast^pbwaia z dolu

w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni licz^c od dnia wystawienia prawidlowej faktury VAT za
dany miesi^c na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, przy czym Wykonawca
zobowi^zuje si? do dostarczenia kazdej faktury do siedziby Zamawiaj^cego na co najmniej 15 dni przed
upiywem terminu platnosci wynikaj^cego z faktury; w przypadku nie zachowania przez Wykonawc?
terminu dostarczenia faktury, o ktorym mowa powyzej zaplata faktury VAT nast^i w terminie do 15 dni
licz^c od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiaj^cego. Podstaw^ zaplaty faktury b?dzie pisemne
potwierdzenie prawidlowej realizacji umowy w danym miesi^cu podpisane przez przedstawiciela
Zamawiaj^cego wskazanego w §1 ust.ll.

2. Zamawiaj^cy dopuszcza dokonywanie platnosci z gory za dany miesi^c, na zasadach opisanych ustl
niniejszego paragrafu. W takiej sytuacji podstaw^ zaplaty naleznosci z tytulu pierwszego miesi^ca
swiadczenia uslugi b?dzie protokol uruchomienia, zas podstawq, zaplaty kolejnych faktur b?dzie kazdorazowo
pisemne potwierdzenie prawidlowej realizacji umowy dotycz^ce poprzedniego miesi^ca z zastrzezeniem
ust. 4

3. Zamawiajq,cy dopuszcza rozliczanie si? za dany miesi^c kalendarzowy (pelny lub niepelny). W takiej
S)maacji pierwsza i ostamia faktura b?dzie dotyczyc niepelnego miesi^ca kalendarzowego.

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie nalezne za faktyczny okres prawidlowego swiadczenia uslugi w danej
lokaUzacji, co oznacza, iz Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za czas niedzialania lub
nieprawidlowego (wadliwego) dzialania uslugi (styku) w danej lokalizacji z zastrzezeniem zdania
nast?pnego. W sytuacji, gdy niedzialanie lub nieprawidlowe dzialanie dotyczy jednoczesnie lokaUzacji
(stykow) w Katowicach przy ul. Kossutha 13 oraz centrum zapasowego, Wykonawca nie otrzyma
wynagrodzenia rowniez za pozostale styki (lokaUzacje). Strony przyjmuj^ na potrzeby przedmiotowych
rozUczen, ze stawk^ godzinow^ brutto jest 1/24 stawki dziennej brutto, stawk^ dzienn% jest 1/30
abonamentu miesi?cznego brutto za dan^ lokaUzacj? (styk) lub odpowiednio za wszystkie lokaUzacje
(styki).

5. W przypadku braku podstaw do potwierdzenia prawidlowosci reaUzacji umowy w danym miesi^cu
Zamawiaj^cy, tj. jedna z osob wskazanych w §1 ust.ll umowy, poinformuje Wykonawc? o niniejszym ze
wskazaniem na zaistniale nieprawidlowosci oraz ich zakres (np. lokalizacja, okres trwania
nieprawidlowosci), za posrednictwem faksu na numer: albo poczty elektronicznej na adres
e-mail: W takiej sytuacji zastosowanie znajd^ postanowienia §4 ust.4 oraz odpowiednio §5
niniejszej umowy.

6. Naleznoki wynikaj^ce z faktur VAT wystawianych na podstawie niniejszej umowy w sumie nie mog^,
przekroczyc wynagrodzenia calkowitego, o ktorym mowa w §3 ustl umowy.

7. Na fakturze nalezy wpisac nast?pujace dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibq,
w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platnikiem faktur VAT
jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.
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8. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone od

dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zapiata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezwania do

zapiaty.

9. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

§5

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kary

umowne:

1) w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu rozpocz?cia swiadczenia

uslugi wynikaj^cego odpowiednio z §1 ust.2 bq.dz ust.3 umowy, niezaleznie od tego, ilu lokalizacji

niniejsze dotyczy. Jezeli opoznienie przekroczy 14 dni Zamawiaj^cy uprawniony jest do

skorzystania z mozliwosci rozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary

umowne] w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okre^onego w §3 ust.l umowy;

2) w wysokosci 200,00 zl za kazd^ rozpocz?t^ godzin? opoznienia w stosunku do terminu usuni?cia

awarii, o ktorym mowa w §2 ust. 3 umowy w lokalizacji w Katowicach 1) przy ul. Kossutha 13 lub

2) w centrum zapasowym, przy czym kara b?dzie naHczana odr?bnie dla kazdej z ww. lokalizacji;

3) w wysokosci 50,00 zl za kazd^ rozpocz?t£t godzin? opoznienia w stosunku do terminu usuni?cia

awarii, o ktorym mowa w §2 ust. 3 umowy, w ktorejkolwiek z pozostalych lokalizacji poza

wymienionymi w pkt 2), przy czym kara b?dzie naUczana odr?bnie dla kazdej z lokalizacji;

4) w wysokosci 100,00 zl za kazde lOW przekroczonej l^cznej mocy urz^dzen uzytych przez

Wykonawc? wskazanej w zal^czniku nr 1 do umowy.

2. W przypadku, gdy stan awarii, tj. niedzialania lub nieprawidlowego (wadliwego) dzialania uslugi w danej

lokalizacji b?dzie utrzymywal si? przez kolejne 14 dni, Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania

z mozHwosci rozwi^zania umowy oraz naHczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej w wysokosci

okreslonej w pkt 1 zd. drugie (10% wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okre^onego w §3 ustl

umowy). Takie samo uprawnienie przysluguje Zamawiaj^cemu w sytuacji, gdy suma kar naliczonych

z  tytulu niedzialania lub nieprawidlowego dzialania uslugi przekroczy 10% ww. wynagrodzenia

calkowitego brutto umowy.

3. Jezeli suma kar umownych, o ktorych mowa w ust.l pkt 2-4 przekroczy 5% wynagrodzenia calkowitego

brutto okreslonego w §3 ust.l umowy, Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z mozHwosci

rozwi^zania umowy oraz naHczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej w wysokosci 5%

wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy .

4. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie wystarcza na pokrycie szkody.

5. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 14 dni Hcz^c od daty otrzymania wezwania

do zapiaty kary umownej. W razie opoznienia w zapiacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu

kaf?, jak rowniez nalezne mu odsetki ustawowe za opoznienie, z dowoHiej naleznosci Wykonawcy, jakq,

ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

6. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^ienia okoHcznosci sily wyzszej

w rozumieniu przyj?tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego

przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne

dzialania przyrody, zamieszki uHczne, o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.
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W takkn przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy

Wykonawca zobowi^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac

pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si? Wykonawca, jako

siiy wyzszej oraz jej wptywu na wykonanie umowy. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona

rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy b^dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze

niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostaio spowodowane

okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.

7. Wykonawca zawsze odpowiada za opoznienie w rozpocz?ciu swiadczenia usiugi spowodowane brakiem

dokonania uzgodnieh z innym niz NFZ wlascicielem obiektu.

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa do rozwi^zania umowy, rozwi^zanie winno

nast^ic w ci^ 21 dni licz^c od dnia powzi?cia wiadomosci o przyczynie odst^ienia poprzez pisemne

oswiadczenie zlozone Wykonawcy.

§6

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy

nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do obiektow uzytkowanych przez Zamawiaj^cego

w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, zobowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

poufnych dotyczicych Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych

i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazKwych, uzyskanych w trakcie realizacji

umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za

dochowanie tajemniq^ rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonuj^c obowi^zki

wynikajice z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie 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 nimejszej

umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiajicego do

nahczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu

poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu

do zachowania poufnosci stanowi zai^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych
jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obowi^zujq,cych
przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz
ich zrodla.

§7

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (slownie:
zlotych), CO stanowi 10% ceny oferty (brutto). Zabezpieczenie zostalo

wniesione w formie;

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia

na jedn^ lub ki1ka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmmejszania
jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie
wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
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3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostanq, zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamowien

publicznych. Zamawiaj^qr zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ciqgu 30 dni licz^c od

dnia podpisania protokolu koncowego. Protokol koncowy winien potwierdzac nalezyte wykonanie umowy

oraz zawierac informacj? o czynnosci, o ktorej mowa w § 1 ust. 19, o ile Zamawiaj^cy jej wymagai.

§8

1. Umowa zostala zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamowien publicznych .

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majq. zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory powstale na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni^ciu

wiasciwego s^du (Katowice).

4. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania umowy zgodme z ofert^ ziozonq, w zamowieniu

nrl8/pn/2018.

5. Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiajq^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

Uwagal W ggtmgi, gdj obowici^k podatkowy ̂  tytutu podatku od towarow i ustug h^ds^e spoc^wal na Zamawiajciym (art. 91
ust.3a ptp), calkotvitym wynagrods^eniem umownjm h^dstie nynagmdvynie bes^podatku od towarow i uslug^ w takim prsypadku s;apip)i
umouy odnos^cfce si^ do wynagrodvynia brutto (cen brutto; oferty brutto) nale^ ro:(umiecjako odnos^pce sk do wynagrodo^nia (cen,
oferty) bev^podatku od towarow i uslugp niniejs^e ̂ pstanie odpowiednio uwsgkdnione w redakgi ̂ isow ̂awieranej umowy.
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Nrzam6wienia: 18/pn/2018

Narodowy Fiindusz Zdrcnvia zat^CZnik PT 3 dO UrPOWy PT
/WAG-II/ /2018 - wz6r Upiowy
0 zachowapiu poufpoSci w NFZ

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia, reprezentowanym przez:

- Dyrektora 6lqskiego Oddzialu Wojewodzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

w  imieniu ktorego dziala petnomocnik -

na podstawie petnomocnictwa nr z dnia

(kopia w zat^czeniu), zwanym dalej „Zamawiaj£)cym"

z siedzibq w Katowicach, adres: wpisanq do

prowadzonego przez pod

numerem ; wysokosc kapitatu zaktadowego: zt/jezeli dptyczy/;

NIP: REGON:

w imieniu ktorego dziata:

zwanym dalej „Wykonawc£i"

0 tresci nastppuj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr A/VAG-II/ /2018 z dnia

ktorej przedmiotem jest swiadczenie ustugi transmisji

danych na potrzeby pot^czenia jednostek terenowych Sleiskiego OW NFZ, zwanej

dalej „umowq podstawowq", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych

udostppnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co

nastppuje:

§1

llekroc w umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy. wszelkie informacje lub dane, ustne, na pismie lub

zapisane w, inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnopci gospodarczej lub

,  Jtrona 1 z 6 Jy
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przedsi^wzi^c strony zwiqzanych z realizacj^ umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmpwy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwiqzku

z realizacjq umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiaj^cego.

§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiqzuje sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, wjakiej zostaly mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyfqcznie na uzytek prowadzonej wspofpracy

w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdujp sip one w posiadaniu

Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyt^cznie osobom bior^cym udziat w realizacji

umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te sq 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, niepowieiania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na takq czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezbpdne

w zwipzku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajqcy zobowi^zuje sip do

ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom

biorpcym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore

okazp upowaznienie Zamawiajpcemu do udziatu w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajicego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwiocznego zwrocenia Zamawiajpcemu lub zniszczenia na wfasny koszt

wszelkich materiatow zawierajpcych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz

ze wszystkimi kopiami bpdpcymi w jego posiadaniu. Sposob zniszczenia materiafow

winien uzyskac pisemnq akceptacjp Zamawiajipego.
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2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc^ obowiqzkow dotycz^cych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu

kar^ umown^ w wysokosci 3 000,00 ztotych (stownie: trzy tysi^ce ztotych) za kazdy

przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na zqdanie Zamawiajqcego, w terminie

do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zapfaty kary umownej.

3. Osoby bior^ce udzial w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze

obejmuje wszelkie osoby wyst^puj^ce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez

podwykonawcow) winny ziozyc oswiadczenie zobowiqzuj^ce ich do zachowania

wtajemnicy Informacji Poufnych - wedfug wzoru okreslonego wzat^czniku do niniejszej

umowy - w sytuacji, gdy zachodz^ przesfanki do zlozenia takiego oswiadczenia. Kazde

z podpisanych oswiadczeh Wykonawca zobowi^zuje si^ zfozyc Zamawiaj^cemu przed

przystqpieniem do faktycznej reaiizacji umowy podstawowej przez danq osob^.

Obowiqzek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci

zwi^zane z wypefnianiem zobowi^zah Wykonawcy z tytufu r^kojmi za wady przedmiotu

umowy podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

w sytuacji, gdy zachodzq przestanki do ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca

zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot^ 1 000,00 ztotych (stownie: jeden

tysi^c ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. tiqczna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu,

nie moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pi^cdziesi^t procent) wynagrodzenia

brutto wskazanego w §3 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania w wysokosci przewyzszaj^cej kar^ umown^, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Strong poszkodowan^ przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej

mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caty

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakonczeniu lub wygasni^ciu,

a takze w okresie r^kojmi za wady, bez wzgl^du na podstaw^ prawn^ (tak kontraktow^,

jak i deliktow^) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do szkod

rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie obowi^zujacymi przepisami prawa.

A /\ Strona3z6 ^mgr Te\^esa Uzdowska
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8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zostac zobowi^zani przez

Wykonawc^ do przestrzegania zobowi^zah wynikaj^cych z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowiqzania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowiqzujqcych przepisow prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du b^dz

innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,

niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowiqzuj^cych przepisow prawa, wezwania sqdu

iub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie

uprawniony do ujawnienia informacji Poufnej wyl^cznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszeikich uzasadnionych srodkow maj^cych

na ceiu upewnienie si^, ze informacje Poufne s^ traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnpsc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikow b^dz inne osoby, ktore b^dq zaangazowane w proces realizacji

umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow i daiszych

podwykonawcbw).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, z tym ze

zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedziainosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej umowy

oraz umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod^ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiaj^cego s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujq zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywiinego oraz inne obowiqzuj^ce przepisy prawa.
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§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Za^czniKiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ cz^sc.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach,

z czego dwa egzempiarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

v^trona 5 z 6
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Nanxlowy Fimdiisz Zdrowia

Nr zambwienia: 18/pn/2018
zaJ^cznik nr 3 do umowy nr

.A/VAG-II/ /2018 - wz6r Umowy
o zachowaniu poufnobci w NFZ

Zafacznik do Umowv o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi^ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc^ podczas

realizacji umowy na swiadczenie ustugl transmisji danych na potrzeby po^czenia

jednostek terenowych Slqsklego OW NFZ, z uwagi na udost^pnianie Informacji

Poufnych, zobowi^zuje si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,

wjakiej zostaty mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1), wytqcznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis
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Nr zamowienia; 18/pn/2018 wzor informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

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

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwiazku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazwa (rodzaj) towaru/ustugl, ktorego dostawa/ktorej swiadczenie badzie prowadzic

do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug;

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

netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust3a pzp, jezeii ziozono oferty, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania
u zamawiajgcego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doHcza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw
i usiug, ktdry miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc ofertg,
informuje zamawiajacego, czy wybdr oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazuj^c nazwQ (rodzaj) towaru iub usiugi, ktdrych dostawa iub
swiadczenie bgdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowi^zek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajacego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ci^zy na Zamawiaj^cym w przypadku, np.:
- wewngtrzwspdinotowego nabycia towardw;
- dostawy towardw wymienionych wzaigczniku nr 11 do ustawy o podatku od towardw i usiug obj^te
mechanizmem odwrdconego obd^zenia (dot. teiefondw komdrkowych, w tym smartfondw oraz
komputerdw przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urzgdzenia wyst^pujgce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towardw, z ktdrymi wi^ze siQ anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiajgcego przy pordwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imla i nazwisko upetnomocnionego przedstawiclela Wykonawcy:

Data

/  podpis

mgr Tejesa Uzdowska



Nr zamowienia: 18/pn/2018 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Fitma:

Adres:

AKTUALNE OSWIADCZENIE, o ktotym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. swiadczenie ustugi ttansmisji

danych na potrzeby pot^czenia jednostek terenowych Sl^skiego OW NFZ, prowadzonego przez

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki, oswiadczam, co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ4CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotycz^cym

Wykonawcy:

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

ustawy Prawo .zamowieii publicznych.

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

na podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych ^odac maj<icci ^astosowanie

podstawy a■ ^kkc^enia sposrod nymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustany P:p).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj?te przez niego srodki
s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody
wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^
krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoiprac? z organami
scigania oraz podj?cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub
nieprawidiowemu post^powaniu wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec
wykonawcy, b^dj^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania
si? o udzielenie zamowienia oraz nie upiyn^l okreslony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu.
Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstawy wykluczenia,
o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podj^lem nast?puj^ce srodki naprawcze:

1



Nrzamowienia: 18/pn/2018 wz6r oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

II. Zamawiaj^cy nie okre^Ia (hie stawia) iadnych waninkdw udziahi w post^powaniu, o ktdrych mowa w art. 22
ust. 1 pkt 2 pzp (art. 22 ust. 1 b pzp).

OSWIADCZENIE DOTYCZi^CE PODANYCH INFORMACTI

Oswiadczam, ie wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq. aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaly przedstawione z pein^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi^ i nazwisko upe^nomGcnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data .

podpis

;  (!y^

^ i
^  I

esa Uzdowska



Nr zamowienia: 18/pn/2018 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

oswiADCZENiE o przynaleZnosci albo braku przynaleZnoSci

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w tetminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej z innym
Wykonawca lub Wykonawcami, ktorzy zlqzyli oferty w niniejszym post?powaniu.

Przez grup^ kapitatow^ - zgodnie z art 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biorc6w,
ktorzy sa kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego. przedsi?biorc?, w tym rowniez
tego przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiajacegp na stronie internetowej www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktdrzy ziozyli oferty w post?powaniu na swiadczenie ustugi ttansmisji
danychnapotrzebyp(^q^czetiia jednostek terenowych ̂ Iqsldego OWNFZ.

I. oswiadczam, iz nie nalez? do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy Prawo zamowien publicznych. *

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Prawo zamowien publicznych. *

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zakl6cenia konkurencji w post?powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi§ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis

\

kaoc,

mgr TerS^a
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Nrzamowienia: 18/pn/2018

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

W CELU ZWIAZANYM Z POST^POWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWjENIA

PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenle o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dale] „RODO", Informuje si?, ze:

■  administratorem Panl/Pana danych osobowych jest:

Narodowy Fundusz Zdrowia - $l^skl Oddzlat Wojewodzki ul. Kossutha 13, 40-844

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

■  Inspektorem Ochrony Danych w 6l^skim Oddziale Wojewodzkim Narodowego Funduszu

Zdrowia jest Pan Maciej Zymetka, adres e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;

■  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b§d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu zwi^zanym z posf^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego

w przedmiocie: swiadczenie ustugi transmisji danych na potrzeby potqczenia jednostek

terenowych Sl^skiego OW NFZ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

■  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b§dq osoby lub podmioty, ktorym

udost^pniona zostanie dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (j-t. Dz.U.2017.1579),

dalej „ustawa Pzp";

■  Pani/Pana dane osobowe b?dq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakohczenia post^powania o udzielenie zamowienia, a takze

przez okres tnwania umowy oraz okres archiwizowania dokumentow zgodnie

z obowiqzuj^cymi w tym zakresie regulacjami;

■  obowi^zek podania przez Pani^/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotycz^cych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp,

zwi^zanym z udziatem w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;

■  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?dq podejmowane

w sposob 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 *;

O"'



Nr zamowienia: 18/pn/2018

- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa

w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Rani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza

przepisy RODO;

■  nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cla danych

osobowych;

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

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeclwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienle: skorzystanie z prawa do sprostowania nie maze skutkowad zmianq wyniku postqpowania
a udzlelenie zamdwienia publicznego an! zmianq postanowien umowy w zakresle niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie maze naruszad integrainodci protokoiu oraz jego zaiqcznikow.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w ceiu zapewnienia korzystania ze drodkdw ochrony prawnej lub w ceiu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgi^dy interesu publicznego Unii EuropejskieJ lub
pahstwa czionkowskiego.

/
mgr Teresa Uzdowska
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