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.  Nf zaifnowienia: 29/pn/2018

ENazwaffirma) oraz adres Zamawiaiacegb

Narodowy Fuildusz Zdrdwia, Sl^ski Oddziai Wojewddzki w Katowicachj ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;

e-mail: zamowieniapublic2me@.nfzTkatowice.pl. stfona internetowa: www.ttEz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zatnOwiettia

POst^pOwattie 0 udzieleiiie zamOwienia piibliczttego prOWadzope jest W; tfybie przetafgu ttieogratticzottegd

tta podstawie ttstawy z daia29 styczttia2004 r. PrawO zamOwiefipttbliczttych (j.t. Dz.U. z2018, poz. 1986 ze zm.).

Nuitter posti^powattia

Post^powattie, ktOrego dotyczy nittiejszy dokumettt ozttaCzOtte jest numetem 29/pn/2018. WykOttawcy

we wszelkich kOtttaktach z Zatttawiaj^cym prOszetti s^ o powolywafiie si? tta ww. ttumer.

TerittinolOgia

IlekrOd w ttittiejszej„Specyfikacji Istomych WahittkOw ZamOwienia" zwattej tycze „SIWZ;" mowa jest o "pzp" lub

„ustawie", nalezy przez to rozumieO ttstaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. PfaWo zamOtvien publiczttych; Ilekroc w

SIWZ jest mowa 0 jjfo^jOrz^dzettiti w sptawie dokiimetttOw" lub ,a'ozpor2q,dzeniu", ttalezy pfzez to rozttmieO

rozpOrz^dzeme Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajOtv dokumetttOW, jakich moi:e z^daO

- zamawiajqcy

Od wykOnawcy w pOst?powattiu o udzieleme zamOwienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 ze zm.). IlekroO w „SIWZ"

mowa jest o "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumieO 8lqski Oddziai WojeWOdzki NaTOdowego Futtduszu
Zdrowia (zwariy rOwniez SOW NFZ lub Sl^skim OW NFZ). IlekroO w SIWZ moWa jest o „driiach" nalezy ptzez to

rozumieO dnikalefidarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c.

in. Ottis przedmiotu zamOwienia

1. Przedmiotem zamOwienia jest zakup komputerOw przeno^ttych wraz z osprz?tem dla ^l^skiego Oddzialu
WojewOdzkiego Narodowego Futtduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami okre^lottymi w SIWZ, w tym zgodnie

z fofmulafzem opis przedmiotu zamOwienia i Wzorem umowy.

Kod WspOlnego SloWttika ZamOwiOn ICPVl: 30.21.31.00-6 komputOry przettosne; 3O23130O-O monitory ekrattOwe;

30237410-6 mys^a komputerowa; 30237460-1 klawiatuiy komputerOwe; 3023727O-2 torby na komputeiy!
;  przeno^ne, 30236110-6 pami?Oodost?pieswobodnym (RAM).

PrzedmiOt zamOwienia pbejmuje dostaW?:

1) KompUterprzeno^tty-15 sia.

2) Monitor komputerowy - 10 szt.

3) Modul pamifCi RAM - 5 szt.

Realizacja zamOwienia b?dzie pr'zebiegala tta Waruttkach okre^lonych we wzorze umowy stattowiaOym zalacznik

do niniejszej SlWZ. WzOr lunowy przewiduje i okresla WarUnki eWetttualnej zmimiy tre^ci umoWy.

Na etapie fealizacji umoWy, w trakcie odbioru jako^ciowego dostarczonegO sprz?tu, Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwo^O dokouania badania losowo wybranych komputerOw przeuo^nych pod katem spelniania wymagaA
mnoWy. Badame nastapi przy u2yciU programu (teSty) wskazanegO w formularzu Opis przedmiotu zamOwienia.

Zamawiajacy moze podjaO decyzj? o pfzeproWadzeniu badania pod nadzOrem bieglego-rzeczomawcy.

WvkOnaWca winien zlo2y0 nast?pujace o^wiadczenia. ktOrych tre^O znajduje si? w formularzu oferty:

a) OSwiadczamy i zdbowiazujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiOt zamOWienia b?dzie fabiyczttie .noWy

bfaz b?dzie pochOdzil z biezacej prOdukcji, tj. b?dzie wyprodukoWany nie WczeMiej niZ w 2018 r.
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b) O^wiadczaiiiy i zdboVPi^zujemy sif, iz dostarczoriy ptzez nas przedmiot zamdwienia b^dzie wyprodbkowany
zgodnie z obowi^j^cymi przepisami prawa oraz noftnami, b?dzie w peM warto^ciowy i nadaj^cy si§

douZywaniazgodnieZjegoprzeznaczeniemorazb?dzieposiadaldeklaracjezgbdnosciCE. I
c) Oi§MadcZaihy i Zobowiqzujemy si§, i± oferowany i dostarczony przez nas przedmiot zamdAVienia pochodzi

z legalnego zrddla, b§dzie obj^ty pakietem uprawnien gwarancyjnyth (na Warunkach opisanych w SIWZ)
zawartych w cenie i ̂ wiadczonych przez sled serwisow^ producenta lub przedstawiciela producenta.

OStviadczenia wymieniohe powyzej stanowi^ tresd oferty, a tym sa:niym nie stanoAVi^ dokumentdw av roziltnienim
ait.25 ustJ pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Ministfa RozAvpju z dnia 26.07.2016 r. av spravvie rodzajdAv doktimentoAv',
jakich mdZe Z^dad zainaAviaj^cy od wykonaAvcy av postepowaniu o udzielehie zanidwienia (Dz.U. poz. 1126 ze Zm.)l

I
I

3. PrZedmidt rdAVno\yaZtiv do onisanego av SlWZ ;
Zgodnie z ait. 29 ust. 3 uStaAvy PraAVo zamdAvien publicznych, przedmiotu zanidAvienia nie mozna dpisywad przez
wskazanie znakdAV towardwych, patetttdAV lub pocbddzenia, irddia lub sZdzegdlnego procesu, ktdiy charakteryzuje

f**) produkty liib ushigi dostardzane przez kdnkretnego AVykonaAvc?, jezeli mogldby to doptowadzid
do uprzyAvilejdAvania lub vvyeliminoVvania niektdrych Avykonawcdw lub produktdw, chyba ze jest to uzasadnione
specyftk^ przedmiotu zamdAvienia i zarnawiaj^cy nie moze opisad przedmidtu zamdAvienia za pomoc^ dostatecznid
dokladnych okre^led, a Avskazaniu takieniu tOAvarzysZ^ Avyrazy "lub rdAvnowaziiy".
StosOAvme do ait. 30 ust. 5 pzp Wykonawca, ktdry poAvohije si§ na rozwi^zania rdAvnowaZiie opisywanym przezi
zamaAViaj^cego, jest obowi^zany wykazad, Ze oferoAvane pfzez niego dostaAVy, uslugi lub robdty budoAvlane;

Maj^c na UAvadze poAVyZsZe, a takZe fakt, iZ jest to uzasadnione specyfik^ przedmidtu zamdAvienia draz,
Ze ZamaAviaj^dy nie moZe opisad przedmiotu zamdAvienia za pomoc^ dostatedznie dokladnych okre^leh,.

Zamawiaj^cy dopUszcZa zaoferoswanie przez WykonaAvc^ przedmiotu rdWnoAVaznego do opisanego av SIWZ'
w zakresie, Av jakim wskazuje znaki tOAvardwe, patent lub pddhodzeriie przechniotu ZamdMenia, zrddldj
lub szcZegdlny proces, ktdry charakteryzuje produkty lub uslugi dostardzane prZez konkretnegd Wykohawc?,
Z zachoAvaniem zasad i przy spelnieniu wymogdAV opisanych av SlWZ.

Spelnienie wanmku rdAvnoAvazno^ci WykonaAvca zoboAvi^zany jest wykaZad na Avypelhidnym, podpisanym|
i zal^czonym do oferty formularzu opis rdAvnowazno^ci. Formularz opis rdAvnowamo^ci naleZy Avypelnid przy,
uwzgl^dnieniu AvskazdAvek zawartych w niniejszym punkcie SlWZ, a takZe w tre^ci samego formularza.

1) System operacyjny - pkt 1 poz. 12 formalarza opis przedmiotu zamdwienia

Zamawiaj^Cy dopUszcza ffloZliwo^d zaoferowania przedmiotu rdAvnowaZnego w odniesieniu do przedmiotu ;
zamdwienia opisanego w avav. punkcie formUlarza opis przedmiotu zamdwienia.

JeZeli .Wykonawca ofefuje system operacyjny zgodny z systemem WskaZanym W pkt 1 poz. 12 formularza opis.
przedmiotu zamdwienia, obowi^zany jest zlozyd tylko formularz opis przechniotu zamdwienia.

Jezeli Wykonawca oferuje system rdAvnowaZny do ww. zobowi^zany jest zlozyd oprdcz formularza Opis przedmiotu

zamdwienia rdwniez formularz opis rdwnowaznosci. W takim przypadku Wykonawca Avypelniaj^c formularz opis
rdWnowazno^ci Winien wskazad nazw? oferoWanego systemu operacyjnego, a takze nazw? producenta oferowanego

systemu oraz przedstaWid w cz§sci opisowej formularza, opis systemu operacyjnego rdAvnowaznego.

Opis ten winien Avykazad (udowodnic) rdAvnowaznO^d oferowanego prZez Wykonawc? systemu operacyjhego
w zakresie wszystkich parametrdw technicznych, uiytkoAvych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktdre winny byd

na poziomie nie gorszym od parametrdw reprezentowanych przez odpowiadajqcy mu system operacyjny wskazany
przez Zamawiaj^cego w formUlarzu opis przedmiotu zamdwienia, na zasadach opisanych w niniejszym plmkcie
(ni.3) SIWZ. i
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Ofeifowany system eperacyjny fdwnowazny winien zapewnie ppprawn^ wsp6}pfac? z wszyStkimi urz^dzeniami
Praz aplikacjami Zamawiaj^cego.

Obis f6wno'wazn0^ci

Za rbwmbWaZaiy system bperacyjhy uwaza si? system operacyjny spelniaj^cy standafdy jakb^ciowe systemu
wymagabegb przez ZamaMajgcego braz wspoipracuj^cy bez zakldcen z systemami, usltigami i oprogramotVaniem:'
-Microsoft Office 2013 i 2016,

-Microsoft Exchange 2013,
-Microsoft Active Directory Domain Services, w tym polisy GPO i WSUS 3.0,
-oraz systemem zakupiohjmi tv ramach umowy na ̂ wiadcZenie Using Subskrj^'cji Systemu InformatycZnego
WSpomagania Dzialalno^Ci NarodOtvego Fuaduszu Zdrowia, zawartej pomi^dizy Centralg NafodotvegO FundUSZii
Zdfowia w WarsZaWie a Kamsoft S.A. Z siedzibg w Katovvicach - mnowa nr 24/2016 z drda 01.04.2016 r. zawarta

przez NFZ Z siedzib^ w Warszawie, ul. GrOjecka 186.

Przez spelnieme przeZ system Operacyjny standardOw jako^ciOwych systemu wymaganego przez ZamawiajgCego
nalezy rozumiee fakt, iZ odpowiada On co najnuiiej takiemu poziomowi funkcjonalnemU, Uzytkowemu
i technicznemu, co system operacyjhy tvSkazany Z nazwy przez ZamawiajgcegO w formularzu opis przedmiotu
zamOwienia OraZ bfdzie lia nim poprawnie dziatad calo^C oprogramowania posiadanego przez Zamawiajgcego,!
a w sZczegolno^ci moduly Systemu Informatycznego dostarczane w ramach umOwy, o ktorej mowa wyzej. !

1

2) Standardyj certyfikaty

Zamawiajgcy dopuSZCza ZaOferowanie prZedmiotu zamOwienia zgodnego zc standardem albo certyflkatem!
rOwnowaznym do standEtrdu albo certyfikatu wskazanegO w formularzu opis przedmiotu zamOwienia,,

w nastfpujgcych priypadkach: !
1) certyfikat ISO 9001:2008 Inb ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji oferowanychj

komputerOw - pkt 1 poz. 16 formularza opis przedmiotu ZamOwienia.
W przypadku zaoferowania kompUterOw zgodnych z certyfikatem rOvmOWaZnym, WykohaWca Obotyigzany jest;
podac w formularzu opis rOwhOWaznoSci nazW? oferowanegO certyfikatu rOwhowaznego na proces

projektowania i produkcji oferOwauych komputerOw do wskazanego przez Zamawiajgcego.
2) Standard Energy Star lub EPEAT Gold - pkt 1 poz. 16 formularza opis przedmiotu zamowiehia.

W pfzypadku zaoferowania urz^dzefi zgodnych ze standardem rOwnoWaZnym do standardu Energy Star lub
standardu EPEAT Gold, Wykonawca Obowigzany jest podaO w formularzu opis rOwUowaZnoSci nazw?,
oferowanegO standardu rOwnowaznego;

3) standard Energy Star lub EPEAT Silver - pkt 2 poZ. 4 formularza opis przedmiotu ZamOwienia. j
W przypadku Zaoferowania urz^dzen zgodnych ze standardem rOWnOwaZnym do standardu Energy Star lUb |
Standardu EPEAT Silver, WykonaWca oboWigzany jest podaO w fofmularzu Opis rOwnOwaZno^ci nazw? |
OferowanegO standardu rOvmowaZnego;

I

iezeli Wykonawca ofelUje pfzedmiot zamOwienia Zgodny ze standardami oraz pOsiadajgCy certyfikaty wskazane 1
tvyzej w pkt 1- 3, Wykonawca Wypelnia tylko foimularz Opis przedmiotu zamOwienia.

JeZeli Wykonawca oferuje przedmiot ZamOwienia:

a) posiadajgcy certyfikat rOwnOwaZny do certyfikatu wskazanego powyZej lub

b) zgodny Ze standardem rOwnowaznym do ktOregokolwiek standardu Wskazanego pOwyZej:

- Wykonawca jest zobowi^any wypelnic oprOcz formularza opis przedmiotu zamOwienia rOwniez foimularz opis
rOWHowaZno^ci. podajgc uazw? dauego certyfikatu lub standardu rOwUowaznego stosownie do postaUpWien ppkt 1- [
3.

[Afty
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Uwaga: wsz^dzie tarn, gdzie w SIWZ pojawiajq sif dkreslenia wskazujqce znaki towdrowe, patent lub pochodzenie
przedmiotu zamowienia, zrodlo lub szczegolny proces, ktory charaktiryzuje produkty lub uslugi dostarczdne przez
konkretnego ■wykdndWC^ ndlezy przyjqc, ze wskdzdniu takiemu tOyvdrzyszq -v^razy „lub foWndWdzry". Poddnynf
stdnddrddrii lub certyflkdtdtn tdwar'zyszy Wskdzdnie, iz dopuszcza si^ fdzWiqzdnid roivnowdzne opisy^drtym, d
odmesietiiu takidtnu tb^vdktysz'q fvyt'd^ „ lub foWndwdzne <

4. Dokumentv Potwiefdz'ai^ce. fe oferowana.dogtawa Odpdwiada wVmaganiomokrgsloilVm przez ZainawiaiaCego.
Na podstawie art. 25 ust.l pkt 2 pzp oraz §13 ust.l pkt 1 rozpofz^dzenia Ministra Rbzwbju z dtiia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajbw dbkuiHeiitbw, jakich mbze Z^dac zamawiaj^cy od wykbnaWcy w pbst^pbwaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. pbz. 1126 ze zm.), Zamawiaj^cy z^da bd Wykonawcy — w celu potwierdzenia, Ze oferbwana
dbstawa bdpowiada wymaganioln bkre^loHym przez ZamaWiaj^cegb - zlbZenia na wezwanie Zama'vv^iaiacego niZej
wymibnibnych dbktimePtbw:

1) Opis ^ specyfikacja technicZiia bfefbwaflegb komputera przeiibsnego (dot. pkt 1 fbrnlnlarza opisi:
ptZedmibtn zamfiwienia) Ze wskazatiieffl naZWy producenta bfaz nazwy rtlbdelu ofefoWanego kbmptitera
przbnoinego;

2) Opis - Spbcyfikacja techniczna bifefbWanego monitbra kompliterowegb (dot. pkt 2 fbrmularza Opis
przedmibtli Zamdwienia) zb tyskazaniem naZwy prbduceHta oraz naZWy fnbdelu bfbrowanego iflbnitora;

3) Opis - specyfikacja techniczna ofefowanego ihodutu pami^ci RAM (dot. pkt 3 formiilarza opis przedmiotu;
zambwienia) ze wskazaniem Hazwy producenta braz nazwy modelu Oferowattego moduhi;

)
I
IOpisy - specyfikacje techniczne obok ww. nazw producentbw oraz nazw nibdeli winny potwierdzaC, ze konkretnyj

bferowany model, odpowiada wymaganiom opisanyffi przez Zamawiajgcegb w foiniularZu opis przedmiotui
zambwienia.
AutentycZnoSc Opisbw - specyfikacji technicznych musi Zostac poSwiSdcZona przeZ Wykonawc? na Zgdaniej
Zamawiajgcego.
Opisy - specyfikacje technicZtte winny zostab ZlozOne z Zachowarnem fotmy okreSlonej rbzporz^dzeniem W sprawie |
rodzaju dokumentbw. ■

Przed udzieleniem zambwienia Zamawiajgcy WezWie Wykonawc?, ktbrego oferta zostala najwyZej bceniona,
I do zloZenia w wyZnaczOnym, nie krbtSzym niz 5 dhi tCrminie, aktuabiych na dzieA ZlbZenia ww. OpisbW

specyfikacji technicZnych.

Uwaga! Zamawiaiacv dbpusZcza da etapie realizacji umowy moZliwbsb dbstmezenia przez Wykbnawc?, na jego ,
pisenmy Wniosek, innegb modelu sprz?m tego samego producenta niz model Wskazany przez WykonawC? w Opisie ;
- specyfikacji technicznej bdpbwiednio oferowanego komputera przenbsnegb, monitofa komputbrowego ■
lub mbdulu pami^ci RAM, pod warunkiem l^cznego spelnienia poniZszych przeslanek; |
a) inny model sprZ^tu tego samego producenta b^dzie spelnial wymogi opisatte w zamb^ieniu nr 29/pn/2018, j

tj. nie bpdzie gors^ od modelu wskazanego w Opisie-specyfikacji technicznej;
b) cena za inny model sprZfm nie b^dzie wyZsza (tzn. moZe byb niZsza) od ceny za model wskazany :

w Opisie--specyfikaCji technicznej;
c) Wykbnav?ca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oSwiadczenie producenta (lub pfzedstawiciela producenta) i

sprz^m potwierdzaj^ce, iZ model sprz^m wskazahy w Opisie-specyfikacji technicaiej nie jest moZliwy do ;
dostarCzenia przez Wykonawcp.

SZcZegblOwo reguluje t? kWesti^ wzbr umowy. !
t

i
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5. Qkres oraz wanmki gwaraficii i rekoiftli za wadv pfzedmiotu zarnowienia

Wykonawca winieh zabfefo\va6 36-miesi?czn^ gwarancj? oraz r^kojmi? za wady na warunkach okre^lonych
w SIWZ, w tym we WZdrze ilmowy i fbrinularzu bpis przedmiotu Zamdwienia.

Bieg bkresu ̂ arancji oraz r^kojini Za Wady liczony b§dzie od dnia podpisMa protokoiu odbioni jakosciowego.

6. Tnne ififofbiacie.

• ZamaWiaj^cy nie doPuszcza moiziiwosci skladania dfert cze^ciOwvch. co oMacza, Ze Wykonawca moze zloZyd
tylko jedn^ Ofert? na caloid ZaniOwienia;

• Zamawiaj^cy nie dOpOszcza moZliWoici skladania Ofert Wariantowych.

• ZamaWiaj^cy nie przewiduje mozliWOsci udzielenia zamdwien, 0 ktdiych mdwa W art. 67 list. 1 pkt 7 pzp.

• J^zyk post^powania.

Wyjasnia Si?, iz zgodnie z zaSad^ WyraZon^ w art. 9 ust. 2 pzp, pOst?powanie o udzielenie zanidWienia publicznego|
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wi^Z? si? z regulacj^l

ustawy z dnia 07.10.1999 r. 0 j?zyku polskiin (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktdra fortnuhije zasad? uZyWiuiia j?zyka|
polskiego przeZ podraioty wykonuj^ce zadania publicZne na teiytorium RzeczpOspolitej Polskiej. Ustawa o j?:^ku|
polskini w art. 11 stancWi, iZ art. 5-10 tejZe ustawy nie dotycz? mi?dzy innymi nazw Wlasnych, zwyczajoWO

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handiowych oraz OznacZen
pochodzenia towardw i using, norm wpfOWadzanych W j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji. j

7. PodWvkonaWstwO. ;

• Zgodnie z art; 36a ust. 1 pZp WykonaWca moZe powierzyd wykonanie cz?Sci zaindwienia pOdWykonawcy.
• Zamawiaj^Cy na podstawie art.-36b ust.l pzp zada Wskazania nrzez Wvkonawce czeSci zamdwienia. ktdrych;

wykonanie WykonaWca zamierza poWierZyd podwykonawcom, i podania nrZeZ WykottaWce firm podwwkonawcdw

(patfZ pkt 13 foimularza oferty).

Podwykonawcg nie jest producent Sprz?tu, ani Zaden inny podniiot, od ktdrego Wykonawca zakupil towar w celu i

dalszej odsprzedazy w przyszloSci, o ile zakup nie zostal lub nie ZOstanie dokonany tylko i wyl^cznie w celu i

wykonania przedmiOtowego zamdwienia o udzielenie zamdwienia publicznego.
f

IV. Termin i micisce wykonania zamdwiieiiia

1. Termin wykonania zamdwienia;

a) dostawaprzedrnidtuzam(3WiemawiimanastgpicWtertainie do 31.12.-2018 f.
b) licencje (licencje na opfogramoWanie komputerOWe) dostarCZone W famaeh niniejs'zego Zamdwienia wiimy;

zostad udzielone na czas nieokreSlony.

Z uWagi na okolicznoSd, iZ przedmiot zamdwienia jest finansowany ze SrodkdW inWestycyjnych roku 2018,
Zamawiajacy Zastrzega, iZ w przypadku opdznienia W dostawie sprz?tu w stosunku do terminu, o ktdrym mowa

w §2 Ust.l wzom umowy, tj. przekraczajacego dat? 21.01.2019 r., Zamawiajacy b?dzie mdgl skorzystad
Z prawa do odstapienia albo do fozwiazania umoWy.

2. Miejsce wykonania zamdwienia (miejsce dostawy): ul. Kossutha 13,40*^844 Katowice.

V. Warunki udzialu w pOstefaoWaniu

1. Zgodnie Z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia moga ubiegad si? WykoHaWcy, ktdrzy:
, 1) nie podlegaja Wykluczdniu;

2) spelniaja warunki udzialti w pOSt?pOWaniu, o ile zostaly one okreSlone ptzez Zamawiajacego W OglOszeniu ,
o zamdwieniu. s
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Ad.i) Aft; 22 ust.l pKt 1 pzp - nifebbdlegaaiie ̂ kluczeniu.

W stosunka do Wykonawcy nie mog4 izachodzid podstawy wykluczeimai 0 ktdrych m6\va w aft. 24 ust.l pfe 12-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do vvykluczenia Wykonawca sktada wraz z Ofett^ b^Wiadczenie' .0 hiepbdlieganiu
wykluczeriiii, b ktbfyin mbwa W- pkt: VI pkt 1 SlWZ, zaS w tefnaiiiie 3. diii bd dnia zafflieszczenia na stfbiiie
intefnetbWej inforftiacji, b ktbfej inbvfa w aft. 86 ust;5 pzp, Wykona\vca sklada fbwHieZ oi^wiadczenie Wskazane
wpktVlpkfZ'SiWZ. ' j

>> Wykbfiawcaj idbf^ pbdlega N^kltfczemu faa pbdstawe^ l3' i l4 bfaz 16^20 pzp, iribi^e pfzedstavvib
,,. dbwbdy na tbV Ze pbdj^te .p'fzfez Hiegb- ̂fbdki s4 Wsta^^ db wykazania j ego fZetelnbici, sZCZegblnoSci

udbWbdMc riapfa\^bnie s^bdy .Wyfz4dZbnej-pfZbst§pstWein;lnb, przeatiipstWbm skafbowym, zadbScticzynienie
pieni^zne za doznatt^ kfzywd?ydub -napfaw^ szkqdy,' wyczefpuj^be vfyja&ienie btan^
wspbipraG^ z bfganaini ScigaHia bfaZ ppdjqcie konkfettiycb §fodk6w techriicznych, Ofganizacyjnycli i kadrowychj
ktbfe s4 bdpOWiednie dla zapbbiegania dalszym pfzest'^pstwOm lub. pfzeatbpstWoni skafbowyftt Ittb
nibpfawidlOwemu pbstfppwamu wykbriawcy. Zdania, piefWszegO. nie stosuje sip, jeZeli Wobec Wykonawcy,
bbd^cegb podmibteni zbibfowyni, ofZecZonb pfawofflocnj^ Wyfokiern s^du zakaz ubiegania sip o udzielenie

.. zambwienia ofaz nie upiynqi okfeslbny w tym wyfbku okfes obowi^Zywania tego zakaZu.(aft. 24 nst.S pzp).

>>Zaniawiaj4CyinbZejv?ykIuczybWykbfaaivtb^t4kazdymetapiepbstqpbwaniabudZieiemezambwienia:

Ad.2) Aft. 22 usti. pkt 2 pzb - Zaniawiaiabv nie bkfeSIa (Me stawia) zadnycK wafunkbw udzlalU
w pdstbpbtvaniu, b ktbfych mbwa w aft. 22 usbl pkt 2 pzp (aft. 22 ust.lb pzp).

■  • _ • ^ . i

2. W pfzypadku WykbnaWcbw Wspblnie nbiegaj^cych sip. o udzielenie ZainbWienia: warunek niepodlegaiiia;
'  'wykluczeniu, b ktbrym mbwa w. pkt V pkt, 1 ppkt 1 SIWZ, winien speinid kaZdy z Wykbnawcbw Wspblnie j

.  Ubiegaj^cy si? 0 udzielenie zambwienia. i

Vl. Wvkazb^wiadezeniiub dbkumentbwmbtwiefdzaiacVch sbeliiianie Waftinkbw Udzialu W pbStebbWaniU braz j
bfakpodstaW WVkluczenia |

■  . ̂  i

1. Aktualire na dzien skladania bfefty oiwiadczenie, o ktbfym mowa W afL 25a ust.l pzp w zakfesie Ustalbnyib i
przez Zamawiaj^cegbW bglbszeliiu b zambwienia bfaz niniejszej SIWZ,tj. W zakfesie niepbdlegahia wyklucZeniU.

,  , Wzor ohvigdczenia, o ktdiym mowa w art. 25a ust. l pkt 1 pzp stsnowi zal^cznik db SIWZ.

-  Ct^Wiadczenie WvkbnaWca.Winieh dblaczvd do ofettv.

2. Oswiadczenie o pfzynalezboSd albo bfaku pfzynaleZnoSci do tej samej.gfupy kapitaibWej, bktbfej mowa |
.  w aft. 24 ust. I pkt 23 pzp.
WykbnaWca w tefminie 3 dni od dnia zamiesZczenla na stfbnie iritefnetbWej Zamawiaj^cegb twwWififz
-katbwice.pl) infbfmaeji, 0 ktbfej moWa w aft. 86 ust.5 pzp, pfZekaZe Zamawiaj^cemu wW. b^wiadcZenie;
Wraz ze ZloZeniem WW. o^wiadczenia, WykbnaWca moZe prZedstawid dowbdy (dbkumenty b^z. infbnnacje), i
pbtWiefdZaj^ce, Ze pbwiqZania Z inuym Wykonawcy nie p'rowadz^ db Zaklbcerria konkufencji w post?powaniu

.  0 Udzielenie zambwienia.

Wzor oswiadczenia - grupa staUbWi Zal^cznik do SlWZ. ;

3; W prZypadkU wSpblHegb Ubiegania si? 0 Zambwienie pfzez Wykbnawcbw:
1) Oswiadczenie, bjktbfym moWa w,pkt VI pkt'l sklada kaZdy z WykpUawcbw Wspblnie ubiegaj4cych si?-

b Udzielenie zambwienia; " ;
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2) oswiadczenie, o ktdrym inowa w pkt VI pkt 2 sklada kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
6 udzielenie zamdwienia.

4. Dokuitaienty skladad? na Nvezwanie

Przed udzieleniem zamdwieiiia ,2ffiiaWiaj4cy wezwie WykoHawc?, ktotego bfetta zostala iiajwyzej oceaiona;
do Zlozenia vc w^ZnacZo'nymj. nie kadtszym niz 5 dni, termmie aktualhych na dzien.zibzonia nast^paj^cych
dokuineiltdw:

OpisV - specvfikacie techniczne:

1) Opis - specyfikacja techniczna oferowahegd kbmputeaa przenoshego (dbt. pkt 1 formularza opis
przediiiiotii zamdwiaiiia) ze wskazaniOm hazvi^ producenta oraz nazw^ modelu ofeiro"vvapego koiiiputera'
pfzenoSnegb;

2) Opis - specyMacja techniczna 6feifo>vahego ihonitbra kompiitefip'vvegd (ddt. pkt 2 forniUlarza opisi
przedhiioitu Zamdwienia) ze WSkazaniefii nazwy producenta Ofaz nazv^ inddelu oferdwanego mOnitora;

3) Opis - specyfikacja techniczna dfeadWanegd modulu pami?ci RAM (dot, pkt 3 forniuIarza opis przedniiotu':
zain'dwienia) ze wskazaniein nazvvy producenta oraz nazwy modelu oferowanegd modulU panii?ci RAM. '

5. Foima ostviadczea idokunieiitdw.

1) Ddkumenty lub o^wiadczeriia, o ktdiych liiowa w rozporz^dzeniu W spratvie dokumentdw, skiadane 34
W Oryginale lub kopii po^wiadezdUej za zgpdnd^d Z oryginalem, przy czyM

po^wiadczenie za zgodno^d z Oryginalem nastppuje przez opatrzenie kopii dokumentu lUb kopii oswiadczenia,

sporzgdzduych w postaci papierowej, wlasnorpcznym podpisem.

2) FehidmOGnictwa skiadane 34 tv diyginale lub w formie ndtarialnie po^Vciadczonego odpisu.
3) WsZelkie kwestie zvci4zaue z dokumentatni sldadanymi przez. wykonawcdw regulUj4 przepisy

rozporzgdzenia MiUistra R:ozwoju z dnia 26 lipCa 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mdze
z4dac zamawiaj4cy od wykonawcy w postppowaniu o udzielenie ZamdWieuia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126

ze zm.).

Uwaga: W niniejszym postppowaniu Zgodnie z wyborem Zafflawiajgcegd nie zdstala dbpuszczona moZliwo^c

Skladania dokunientdw lub djiwiadczen, o ktdrych mdwa w rdZpdrZgdZeniu d dokumentach, przy uzyciu

,  srodkdw komunikacji elektrdniczflej. Zamawiaj4Cy nie dopuicil rdwniez mozliWosci kornunikacji Zamawiaj4cego j
z Wykdnawcami przy uZyciU srodkdw komUnikacji elektronicznej w spdsPb dkreslony w dziale 1 w rozdziale 24,

ustawy z dnia 29.Ol.20O4 r. Prawo zamdwienpublicZnych. Komunikacja z WykonawcaUii^patrz pkt Vll SIWZ.

UWAGA! Wykduawcy wspdlnie ubiegaj4Cy si? 0 udzielenie zartidwienia nlusz4 zal4czyd do oferfy

pelnOfflOCnictWo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy Winni ustandwid pelnomOcnika do reprezentoWania

ich w pdst?poWaniU o udzielenie niniejszego Zamdwienia albo do reprezentowania w pDst?pOwaniu i zawarcia

umdWy w sprawie zamdwienia. DpkuraeHt pelnomocnictwa Winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

4) Zgodnie z §16 ro:^orz4dzema Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodZajdw dokumentdw,

dokumenty sporz4dZorie W j?zyku obCym wirmy bye skiadane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

5) Po^wiadczenia za- zgoddo^c z oiyginalem dokonuje odpoWiedhio WykdHaWca, podmiot, na ktdrego

zdolnosciach lUb Sytuacji polega wykonawca, ^koUawcy wspdlnie Ubiegaj4Cy si? 0 udzielenie

zamdwienia publieZnego albo podWykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotyeZ4 (§ 14

uSt.3 rozporz4dzenia w sprawie dokumentdw).

J
o
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6) Zamawiaj^cy mo^e z^dad przedstawienia oryginahi lub notarialiiie po^vciadczonej kopii dokuHientow
lub o^wiadczen, o ktdrych mpwa w fo^oi-z^dzeniu, wyl^czaie wtedy, gdy ziozoHa kdp'ia jest nie'czytelna
lub budzi w^tpliwdsdi c6" do jej prawdziwdici.

6. Aft. 26 ust:3. uStJa. ust.4 oaj-

Jezeli WykdnaVfca nie zlpzyl oswiadczenia, o ktdfym mowa w aft. 25a ust.l pzp, oswiadczeP liib dokumentdvv
potvvietdzaj^cych okdliczn^oici, o ktofych mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentdw niezbfdnych
do przepfowadzeiiia post?pOwania, oSMadczenia lub dokuifilenty niekOinpldtiie, Zawiefaj^ bl§dy lub budzq;
wskazane pfzez Zamawiaj^cegb w^Qjliwoici, ZamaWiaj^cy wzyWa do ich Zlozeiiia, uzUpelnielua lub poprawienia
lub do udzieleiiia wyja^nied w tetrainie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlofeiiiaj uzUpelnienia
liib popfawienia lub udzieletiia wyjasnien oferta WykoUawcy podlega o'drzuceniu albd koUiecZiie byldby
ilniCwafcieiiie pdst^pdwania. ' ;

Jezeli Wykdnawca nie zld^l wyntaganych peMdmOcnictw albo zldzyl wadliwe pehidmdcnictwa, ZamawiaJ^cy
wzywa do ich zloiienia w teiininie pr2ez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zldzenia oferta Wykonawcy podlega

odfzuceniu albd kdnieczne byloby uniewazmienie post?poWania.

ZamawiaJacy wzywa tak^e, w wyznaczdnym pfzez siebie tefminie, do zlozienia wyjaSnieh dotyczacych oswiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

7. Art. 26 ust.6 dzP.

Wykonawca nie jest obowiazany do- zlozenia oSwiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych okolicznosci,

o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiajacy posiada oSWiadczenia lub dokumenty dotycz;ace

tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogdlnddost^pnych b^ danychj w szczegdlnoici j
rejestrdw publicznych w rozumienin UStawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci pOdmiotdwi

realizujacych zadania ptibliczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
Powyzsze wymaga, Stosownie do § 10 ust. 2 rdZpOrzadzenia w spfawie dokunientdw, wskazania przez wykonawcy I

OSwiadczen lUb dOkumentdw; o ktdrych mowa powyzej, Irtdre zpajduja si? W pdsiadaniu zamawiajacego, I
w szczegdlndsci oSwiadcZefi-lub-dokUfnentdw przechowywanych przez zamawiajacego zgodhie z art. 97 list. 1

uStawy. W przypadku Wskazania pfzez wykOnawc? tych dokumentdw, zamawiajacy w celu pOtWierdzeniaj

okoliczndSci, o ktdfych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustaWy, korzysta z posiadanych Oswiadczen!
lub dokumentdw, o lie sa one aktualne.

Zapi^ pkt VI ppkt 5-7 nalezy- odciytywac odpowiednio do zakresu dokumentdw/oswiadczen wymaganych \

w niniejszym postppowaniu.

8. Art..24aa pZp.

Zamawiajacy zastfzega, iZ Zgodiiie z art. 24aa pzp moze w niniejszym post?poWaiiiu pfoWadzonym w tfybie

pfzetargu niedgfaniczonego, najpiefw ddkonad oceny ofeft, a nast?pnie zbadad, czy WykonaWca, ktdrego

oferta zostala dcenidna jako najkorzystniejsza, nie podlega Wykluczenim

Jezeli WykOnaWca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? Od zawafcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania mnowy, Zamawiajacy moze zbadac, czy nie podlega

Wykluczeniu ofaz czy spelnia Wafunki udziahi w post?p0waniu WykonaWca, ktdfy ZlOZyl ofert? najwyzej oceniona

spoSfdd pozoStalych Ofert.

vn. Informacia 0 SDOSobie DoroztiinieWania sie ZdmaWiaiacegO z WykonaWcaiHi oraz irrzekazVWania ;

oSwiadczien lub dokiimeiitdw. QsObv uprawnione do.DofOzumiewania sie z WVkonaWcami |

1. Komunikacja mi?d^ Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si? za poSfednictwem operatora pocztowego I
w foztimieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocZtowe, OsobiScie, za pOSrednictwem pOslahca, faksu

8
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lub przy u^ciu ̂ rbdkbw koimmikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniti
ushig dfog^ elektfomczn^, tj. poczt^ eiektroniczn^ e-iflail, z zastfZezenibni, iz oferta wiima z:osla6 zlPzona pod
tygorem niewaznoSci w fofmie pisOmnej, pelliombciiictwo winlio zostad zloziOne z zachowaniein forniy okre^lonej
w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku.jego ziozenia w wyniku weZwaniaj o Irtoryfli fliowa w aft. 26 ust.3a
pzp), za^ o^wiadbzeiiia i dokumienty, d ktdfych mowa w fozpbrzi^dzeniu Ministra Rozwdju z dnia 26.07.2016 f.
Vv sprawie fodZajdw ddkumehtdw, jakich tnpze z^dad zamawiaj^cy od wykohawcy tv postfpowaniu o udzielehie
zamdwidnia (fdwilieiz w pfzypadku ich zloztenia w Wyniku Wezwania, o kt6ryin niowa w aft. 26 ust. 3 p^)!,
W foritiie wyinagailej cyt. fozpofz^dzenieitl.

2. Zawiadbrnienie o wybofze najkof^ygtniejszej ofefty, o ktofym mowa w aft. 94 Ust.l pkt 2 pZp, Zbstanie prZeslane
przy uZyciti ̂ rodkdw kotnuiiikacji elekbbUicznej w rOziPnieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadcZeniu using
drbg4 elektfOiiiczn^ (tj. poczt^ elektf'oniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za po^fe'dnictWem poslanca.

3. Jdzeli Zamavfiaj^cy Itib Wykoiiawca pfZekazuj^ o^wiadczenia, wmioski, zaWiadomienia ofaz infofmacje za
posfedfiidtW'em faksu lub pfzy u^ciu SrodkpW' kbmuiiikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Z dnia 18 lipca
2002 r. o swiadczeniu usiug dfog^ielektfoniczn^ (tj. poCZt^ elektfonicm^ e'fflail), kazda Ze strOn na^dmiie dfugiej
stfony iuezwldcztiie potwiefdza fakt icb otfzymania. i

4. W kOrespondeircji kiefowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca wmien poshigiwad si? numerem spraWy okre^lonymi
w SIWZ.

5. zawiadbmieniaj o^wiadcZenia, Wmioski ofaZ infofmacje ptzekazywaiie przez WykonaWfc? pisenmie winny byd
skladane Ha adfes: ̂ l^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40^844 Katowice.

6. Zawiadomienia, d§wiadczenia, wnioski oraz mfoimacje prZekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
winny byd kiefOwane na adres e-mail: zam0WieniapubliCzne@nf7.-kat0wice.pr: pfzekaz^wvaiie faksem winny byd
kiefowane tia numer 32 735 16 36. '

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o Wyja^nienie tfe^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnien
zgo'dnie z aft. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyja^nien
niezwlocZnie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni pfzed uplywem fenninu skladaiiia ofert - jezeli waftoad zamOwienia
jest mniejsza niz kwoty okfe^lone w prZepisach Wydanych na podstaWie art. 11 ust. 8 pzp - pod wariuikiem,
ze wniosek 0 Wyja^riienie tre^ci SIWZ wplyii^l do Zamawiaj^cego nie pOzniej mz do konca dma, w ktOrym uplywa
polowa WyZnaczonego terminu skladaaia ofeft. Jezeli wniosek 0 wyja^nienie tre§ci SIWZ wplyn^l po uplywie,
tefminu skladania WmiOsku, 0 ktotym moWa w art. 38 uSt. I pZp, lub dotyczy udzielonych WyjaSiiien, Zamawiajqicy.
moze udzielid Wyja^nien albo poZOstawid wniosek beZ roZpoznania.

PfzedhiZenie tefffiifiu skladania ofeft die Wplywa tia bieg tertniflu skladania wniOsku, 0 ktOiym ffiowa W art. 38 ust.l

pzp-

8. W uzasadhionydh pfZypadkach Zamawiaj^cy moze pfzed uplywem teiminu skladaiiia ofert zmienid tre^d SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przeWiduje zwolariia Zebfama WykonaWcOw.
10.ZgOdnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec tefminu do wykonania czyrmO^ci pfZypada na sobot? lub dzien Ustawowo ,

wolny od pfacy, tenniii uplywa dma nast?pnego po dniu lub dmach Wolnych od pracy. '
11. Osob^ uprawiiion^ Ze strony ZamaWiaj^cegO do pofOZUmiewania si? z Wykoaawcami jest:

Mafiusz Partykaj Dzial Iilwestycji i Zamdwien Pablicznych. ;

adfes e-mail: zamoWieniapnblicZne@nfz-katowice.pl.

VIII. Wymagania dotvczace Wadiam

1. Na podstawie aft. 45 ust. 2 i Ust. 5 pzp Zamawiaj^cy z^da Od Wykonawcy wHiesiema Wadium W wysOkoSci:
2 000,00 zl (sloWnie: dwa tysiqce OO/lOO zlotych).

2. WykonaWcamozewnieSd wadium wjednej lub kilku nast?puj4cych fofmach:
1) pieUi^dZu,

2) pOr?czeniach bmikowych lub por?czeniach spdldzielcZej kasy osZczpdnoSciOwo^la'edytowej, z tym; .
ze pof?czeme kasy jest zawsze por?czeniem pieai?Znym,
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3) gwaraiticjach bankowych;

4) gwafancjach ubezpieczenioxvych,

5) pdr§czeniaCh Udziblanych prZeZ podmio% o ktbiych.niowa # art. 6b ust. 5 pkt 2 us'tatvy Z dnia 09.11.2000 r.
o utworZeniti Polskiej Agbrtcji Rd^oju PtZedsi?biofczo^ci.

3. Wadium wHoszbhe w pieni^dzu ndleZy wplacic przfelewem na rachunek bankowy wskaZany pPniZej:
BGK o/Katbwice Nr 9711301091 0003 9003 7420 0002.

f. Na pottzeby przelewdw mifdzynafodowych pddaje si?: SWIFT, tj.: „G0SKPLPW" draz adrds banku: Bank

Gdspddarsttva Krajdwegd Oddzial w Katdwicach, ul. PddchdrgZych 1, 40-043 Katdwice.

4. W pfzypadkn wnosZeUia wadium w fdrmie innej niZ pieni?Zna, WykdnaWca obdwi^any jest ZldZyd ddkument

- waditun w kasie Sl^skiegd OW NFZ w Katdwicach, ul. Kdssutha 13, IV pi?trd, pdkdj nr 410.

Trd§6 takiegd ddkumentu nie hidZe warunkdWac Wyplacenia kwdty Wadium ZamaWiaj^cemu dd badania

zasadnd&i z^dania Wyplaty pfzez wystaWC? ddkumentu. Ddkument w sWej tre^ci winien uwzgl?dhia6 ̂

pdstandwienia art. 46 ust. 4a dfaz ust. 5 pzp. Ddkument sWoJ^ waZnd^cig mUsi dbejmdwad dkres ddpdWiadaj^cy'

terinindWi ZWi^zaHia dfert^ (30 dni). Bieg tdgd terminu rdzpdczyna si? wraz Z uplywem teniiinu skladania ofett i

(art. 85 ust. 5 pzp). PierWsZym dnietti zwiqZania dfert^ b?dzie Zatem dzien, w ktdrym uplywa teirmin skladania

dfert. Wadium Witind rhied charakter bezWarUnkdWV i nieddWdlalnv.

5. WykdnaWca wncsi wadium przdd uplyWem terminu skladania dfert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rdzumie si? zloZenie ddkumentu w kasie Sl^skiegd OW I4FZ, b^dz wi)lVW sredkdw
pieni?Znych na pddany wyZej rachunek bankdwy, UfZed unlvwem terminu skladania dfert. d ktdryffi mdWa;

w pkt XI ppkt I SIWZ. Zwrdt wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.
6. Zamawiaj4cy Zdbdwi^Zany j?St ddrziicid dfert?, jeZeli wadium nie zdstale Wniesidne lub zdstald Wttiesidne

:' • w spdsdb nieprawidldWy (art. 89 ust. I pkt 7b pzp).

n

IX. Termin zwiazania ofefta

1. Termin zwi^ania dfert^ wyndsi 30 dni. Bieg terminu zwiazania dfert^ rdzpdczyna si? wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

2. Wykdnawca samddzielnie lub na wnidsek Zamawiaj^cegd mdze przedhizyd termin zwigzama dfert^, z tym

Ze Zamawiaj^cy moZe tylka raz, cd najmniej na 3 dni przed uplywem termmu zwigzania dfertq, zwrdcid si? dd

Wykdnawc6w d wyraZenie zgddy na przedluZenie tegd terminu d dznaCZdny dkres, nie dlUZszy jednak niZ 60 dni.

3. Odffldwa wyraZetiia zgddy, d ktdrej mdWa w pkt 2, nie pdwdduje utraty wadium.
4. Przedhizenie terminu zwi^ania dfdrt^ jest ddpUszczalne tylkd z jedndcZeSnym przedhizeniem dkresu waZndSci

wadium albd, jeZeli nie jest td mdZliWe, z Wniesieniem ndWegd wadium na prZedhiZdUy dkres zwiazania dfeft^.

JeZeli prZedluzenie terminu zwi^zania dfert^ ddkenywane jest pd wybdrZe dferty hajkdrzysmiejszej, dbdWi^ek
wniesienia ndwegd wadium lub jegd przedhiZenia ddtyczy jedyme Wykdnawcy, kteregd dferta zdstala wybrana jakd

najkdrzysmiejsza.

% Qpis SDOsdbu przVgdtdwVwania dfertv

' A. Wykdnawca winien wypelnid fdrmularze (w tym wzcry eSwiadczen) na maszynie dd pisania albd odr?cZnie,

drukdwauym pismem pdprZeZ Wpisanie w ddpewiednich miejscach nieZb?dnych dainych i infdrmacji.

W przypadku, gdy jakakdiwiek cz?Sd fdimularZa lub caly fenuularz nie ddtyczy Wykdnawcy naleZy Wpisac
"nie ddtyczy" i podpisac. W symacji, gdyby miejsce wyznacZdUe fla wpisaUie ihfdrmacji dkazald si? zbyt male,

naleZy wykdnad kserdkopi? danegd fdrmularza w pdtrzebhej ildSci egZefflplarZy dtaz wypelnid Wg.pdtrzeb draz
pddpisad. WsZelkie dddatkdWe, a kdnieczne - zdaniem Wykdhawcy - infdrmafcje nalezy umieScid w zal^czniku

dd danegd fdimularza, spdrz^dzdnym przez Wykdnawc?. Ofert? nalezy przygdtdWad draz zldZyd
z Wykdrzystaniem wzdrdw fdrmularzy draz innych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W pntypadku

przepisyWania formularzy, Wykonawca znbnwi^zany jest nie dnkonywad Zmian merytdrycznych zapis6w

znajdujqeych si? we wzorach fnrmularzy Stannwiqcych zalqcZniki dd niniejszej SIWZ.

10
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U^vaga: Wykonawca odpowiada za treSd kazdego z przedkiadffliych ofercie fortnularzy niezaleZnie od tego,
czy formularz przepistije, czy dokonuje jego przeksztaicenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Jezeli
Wykonawca przeksztaica fondularz do formy edytowalnej, w szczegdlnd^ci poprzez OCR, zPhowi^zatiy jest
dokladnie przeczytac jego IreSc pb przekSZtalceniu oraz porbwnad j^ z ofyginalnymi zapisami SlWz.
W przypadku, gdy 2 pbwbdu bl^dow w procesie przeksztalceflia fbrmatu (np. blifdow w procesie OCR) treSc
ofei^ nie b§dzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem ait. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegaia bfdzie
odrzucenin.

B. Wszystkie fbrtnularze, bSwiadczenia i d,bkumenty wymagane pfzez Zaniavviaj^cego, a pfzygotowywane przez
Wykoflawc? musz^ bye pbdpisane przez osoby upbwaznibne do reprezentowania Wykbnawcy i zaci^gania:
zobowi^zad 0 waitoSci odpbWiadaj^cej. hiniejszemu zaniibwieniu, tm. osoby wyniienibne w dbkumeftcie,
fejesttowym (eWiden(;;^njTii) lub pfzez nie odpowiedhim dokutnentein upeinombcnione - w takiin przjTjadku'
orygiiial pelnOiliodnictwa (lub jego kopi^ po^wiadczon^ liotarialuie/odpis notafialliy) nalezy dol^czyd
do oferty. Ofert?, oSwiadczOtda i inne dokurnenty winna podpisad osbba upOwaZniona do fepfezentbwania|
Wykonawcy.

C. Wszelkie koszty ZWi^zane z pfzygotowaniein oraz dostarczeniein oferty pbnosi Wykonawca.
D. Ofeft? Wykonawca pfbszony jest dostarcZyd w nast^puj^cej fornrie: w zmnkni^tej kopercie oZnaczOnej nazw^'

i adresem Zamawiaj^cego:

Nafodowy Fundusz Zdrowia Si^ski Oddzial WojewOdzki
ul. KOssutha 13,40-844 Katowice, pOkOJ nr 208A oraz napisem;

Przetarg nieogfaniczony - Nr 29/pn/2018

ZAKUP KOMPUTEROW PRZENOSNYCH WRAZ Z OSPRZI^TEM
NIE OTWIERAC PRZED: ....VA..I?:..2(115 godz. l2;30

JeZeli oferta jest wysylana za pOmocg przesylki kurierskiej albo listowej, Wykonawca na kopercie
zeWii?tfZnej winien ZaZnaCZyd, Ze przesylka zawiera ofeftf oraz Wskazae nttnter pOstfpOWania. ZaiUaWiajqcy
nie pOnOSi OdpoWiedzialiiOSci za nast^pstwa spoWodowane brakieni WlaSciwego zabeZpieczenia Oferty lub
brakiem ktOrejkOlWiekz ww. inforniacji.

n

E. Zamawiaj^cy prosi o WloZeliie do kopefty jW. wypeMonego i podpis^ego fonfTuIarza oferty oraz koperty i
oznacZonej "ZAL./^CZNlKI", w ktOrej Wykonawca umieszcza zal^cziiiki wymienione W pkt 19 fonnularza
oferty, z uwzglfdnieniem uWag do zal^cznikOW.

W przypadku oswiadczen Itib zaswiadczen skladanych przez Wykonawcp, zawieraj^cych inTbrtnacje stanowi4ce ■

taiemnice iifzedsiebiorstwa W rozumieniu przepisow uStaWy o Zwalczaniu nieuczciwej konkureiicji, Co do ktOrych
Wykonawca zastrzegl, ze nie inog^ byd one udost^pnione innym uczestnikoin pOSt?powania, WykOnaWca poWinien
umiescid je w osobnej kopefdie ozHaczonej: „ZALfVCZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSB^BIORSTWA" lub

oznaczyd je w inny Widoczny sposbb.

Uwaga! Tajemnic? przedsi^biorstwa ddfiniuje aft. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 f. b zWaldZaniu

nieuczciwej konkureucji (tj. Dz.U. z 2018 r. pbz. 419 ze zm.):
Pfzez tajetnhic^ przedsifbiorsMa rozumie si? informacje technicZne, techmlogiczne, ofganizacyjne
prZedsi?biofstwa lub itine irifofmacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktofe jako cdlosc lub w szczegolnyfn
zestawieniu i zbiorze ich elernentdw nie sq powszechnie znane osoboth Zwykle zajrnujqcym si? tym rqdzajefn
informacji albo nie sq latwo dost?pne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozpofzqdzania nitni podjql, przy zachowaniu nalezytej stafannosci, dzialaHia w celu utfzymania
ich w poufndsci.

ZgOdnie z aft. 8 ust.3 pzp, ZamaWiajgcy nie ujaWnia informacji stanoWigcycb tajemnic^ pfzedsifbiofstwa
w rOzuihieiliu pfzepisOw o zwalczaniu nieuczciwej koiikurencji, jeZeli WykoiiawCa, nie pOzniej niz w terniinie
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skladania pfeft. z^stritegK ze nife mogi^ byd bne udoSt^pbiane Qraz wVkazat. 12 zastrzfezbne informbcje
stanbwiq tajeiflnicb przedsifbiofstw Wykonav^ca nie nioze zastrzec mformadji, o ktdrych libwa W art 86
ust;4 pzp. >

F. Zgotoie z SIWZ Wykonawfca ibo^e zloi^^ tyCko jedn| ofeft? na caid^d zamdwieiua". Ofbirt? Sktada si^w formie
.  pise^ej pod rygorcrfi Hidwamdici. Zamawiaj^cy nie wyfaZa zgody na zioZenie dfdity W pdstaci
. elektrdniezdej. ' , i

G. Tre^d zfdzdHej dfefty mbsi ddpoMadad tr^ SIWZ.. Ofefta zostboie odrzaeditia przez Zamawiaj^cegd
WpifZypadKuzaisMeniacdnajmniej jednej zdkdlicZnd^ciivymienionyCbi^ 89ust. 1 pZp." |

H. , Wykdna#c!y nipgb wspdlnie bbiega d udzielenie zamdwiefaia; Wykobawey wspdlnie ubiegaj^cy si^
d. ndzielenie ZanidwieMa fliUsz| zdi^cz^^^ do dfeiiy peinoniocnict\yo. ZgdiMe z art. 23'ilst. ,2 p^'Wykonatvcy

-  taCV winbi ustandwid pelndniddBika do reDrezentdwania ich ,,w post?poW.£niiu 0 udzierenie niiiiejgzdgo^

Za'tSdXyieftia albd rdo reprezentpWaiiia \v post?p'dwamn, i'.zawarcia ufiddwy w zarttdwienia. Ddkument
pbittoittdchictWa'WM'en ddpdwiadac zasfiddm db-e^lonym w pkt Xdit. B 8lWZ dla peindffidc'nictty. /

I. Spdsdb wypeMiania lub przygdtdwania fdrmularZy lub ditviadcZeb:

1) fomiulafZ dfefty

2) , fdnnularz dpis przedfflidtii.
ZamdWienia

naleZy wypeinid i pddpisad w niiejscb dd tegd wyznaczonym;
w pdZycji "dane WykonaVfcy" indZe byd uZyta piecz^d finndWa;
\v raftce w. pkt ! fdfnitilafZa dfefty NALEZY PODAG
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZAGJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,;;
zgddnie z kalkulacj^ fcenow^ z pkt 1 A; " !

HaleZy ■Wypeinid i pddpisad w miejscn do tdgd WyznaCZdnyrii (fdfniillaf:
zai^czyd do forniulafZa ofefty); ,

3)., foflntilafz opis
rdwnowaZndsci

HaieZy ■wypeinid i pddpisad W fiiiejscu do tego wyzflaczdnym, jeZeli "
Wykdnawda dferuje pfzedmidt fdymdwazny; pattZ pkt 111.3 SIWZ draZ'
wskazdwki W treSci satnegd fofinuiafZa (fdrttiiilafZ zaigeZyd do fofibiilarza,

- jeZeli ddtyczy) j.

4) Opis - specyfikacja
techniczna (odpowiednid dla
komputefdw, monitordw dfaZ
mdduidw panii^ci)

opisy naleZy prZygdtowad ZgodHie Z pkt 1X1.4 SlWZ (Opisy skiadaMe na
Wezwanie ZafnaWiaj^cegd);

Sy wzdr mfbiinlaqi, dktdfej
ifidwa'waft. 91 ustv3apZp

6) WZdf psWiadcZehia o
niepddleganiu wyklucZeniu

naleZy wypeinid i pddpisad W niiejscu do tego wyznaczdnym (infdfniacj?
zai4czyd dofofinularza dferty); ,

naleZy wypeinid i podpisad w :miejs6u' dp tego wyznaczdnyin
(oswiadczenie'zaiaczyd do foffnuiafZa ofefty); j

7) . , ivZdf dswiadczenia - grUpa
kapitaiowa

naleZy. wypeinid i podpisad W miejsCu do tego ■WyzriacZdnym dfaZ zioZyd
W tefniinie 3 dni od ZamiesZcZenia na stronie intefrietowej infonnacji,
0 ktdrej mowa w aft. 86 ust.5 pzp - patfz pkt Y1 pkt 2 SlWZ.^

IzA/'
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XL Mieisce dfaz teftniin: skladaiiiia i dtwaffcia ofert

1. Ofert^ nale:^ zlbiyd w siedzibie Ztoia\viaj4cego:

i^l^ski Odd2i£il Wo j ewddiki Natrodowego Fundliiszii Zdrowia w KatOwicach,
ul. Rbssiilha 13,40-844 KatdwiGe, pokoj nf 208A, (II pi^tro),

wterminie do dnia do godziny 12.00.

2. ZafriaMaj^cy niezwlb'cznie zvWaca bfeft?, ktdra zostaia ziozona po terminie.

3. WykonawCa fnoze, pr^ed uplywem tem^u daskiadania ofert, zmienic Mb wycofab Ofeit?.
4. Otwafde bfert odb^dzie si? w daiu o godzihie 12.30 pod adresem Wskazanyiii w pkt 1„

pokdj nf 206 (n pi?tfo).
5. OtWafcie ofert jest jawHe. BOzp'oSrednio przed otwarciern ofert Zaiiia\viaj4Cy pOda Avrbt? (brutto), jak^i

zamierza przeznaczyd da sfmansowatiie zarndwienia.

6. Podczas otwareia ofert Zatria>viaj4cy podaje nazwy (finny) ofaz adresy WykOnawcdw, a takZO informacjei
dotycz^ce ceny, fennina wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i wariinkdw platndSci zawartych';

w ofortach.

7. Niezvi^locznie po ofvyarciu ofelt ZaMaWiajgcy zafflieszcza na stro'nie intemeto^ej f\vww.nfZ-katowice.t)l'):
infonnacje dotycz^ce:

1) kvvofy, jak^ zamierza przeznaczyd da sfinansOwanie zamdwiehia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zloZyli oferty w terminie;

3) cdny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.

XII. Qpis SDOsObu Obliczenia ceny ofeftv -

1. Sposdb obliczenia ceny oferty-brutto wynika z pkt lA formularza.oferiy. Wykonawca oblicza.zatem cefi? oferty
dokoUnjqc operacji matematycznych w kolejnosci podanejw pkt 1 A.

2. Cena oferty winna zawiCraC wszelkie kosZty, oplaty, podafki (z zastrzeZeniem §3 ust.la wZbni umowy) oraz,

Halezuo^ci Zwi^Zane z realizacj^ zamdwienia, w tym koszty transportu do wskazauego miejsca i rosdadunku,

ubezpieczenia przedmiotu zamdwienia, a takze koszty zwi^zane z realizacj?, zobowi^zah z tytuM gwarancji'
i r?kojmi Za wady.

3. Wykonawca w pkt lA fdrmularza oferty - w ZaleZno^ci od tegO, cZy oboWi^ek zaplaty podatkn VAT spoczywa ;

na Wykonawcy, czy aa Zamawiaj^Cym - do kwot netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, warto^d 23% ,

podatkn VAT. W celu ustalenia, Ua kim spoCZywa obowi^zek podatkoWy (VAT), Wykonawca sklada wraz '
z oferty informacj?, o ktdrej mowa w aft. 91 nst.3a pzp {yvzor zalqdzono do SIWZ).

tJWaga! W Swietle art. 17 uSt.l pkt 7 ustawy 0 podatkn od tOwardW i using Ofaz Zal^cznika Hr 11 do cyt.
nstawy (pOz. 28a), nab'ycie przenoSnych maSzyn do antdmatycznego przetwafzania danych, o masie <= 10 '
kg, takich jak: laptopy i notebooki; konipnterdw kieszonkoWyCh (np. noteSy kotUpntefOWe) i pddobnych - •
wytaczilie kOmpntery przeno'Sne, takie jak: tablety, nOtebooki, laptdpy, Wi^zie si? z obOwipklem zaplaty ;
podatkn VAT pfzez nabyWC?, Zamawiajacego. JSfiniejsze Wykonawca zObowiaZany jest uw^zgl?dnid ;
wypelniajac kalkniacj? ceno#a oraz Obliczajac cen? Oferty.

JeZeli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u ZamaWiajacego obowi^^ pOdatkOwego ,

Zgodnie z przepisami o podatku od tdwardw i usMg, ZamaWiajacy W celu oceny takiej Ofeity doliczy do

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i uSMg, ktdry mialby obowiaZiek rOzliczyd zgodiiie
z tyfni przepisami. Niniejsza zasada dotycZy odpowiednio sytuacji, gdy tylko niektdre z elementdw kaikulaeji

cenowej obj?te sa tzw. OdwroMym obciazeniem VAT.

4. Wszystkie ceny (wartoSci) zawarte w ofercie wiimy zostad przez WykOnawc? podane Z doldadnoSci^

do dwdch miejsc po przecinku, prjy nwzgl?dnieniu zasady, iZ ceny (waitosci) nalezy zaOkr^glad do peMych .

13 '
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groszy, przy czym.konc6wki p'oni^:ej 0,5 grdsza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i vi^zsze zadkf^gla si?
do 1 gfosza,

5. Za:ma\viaj|tiy odrzuci ofert?, ktOra b?dzie:Zawiefala bl?dy w obliczehiu ceny.

6. KOzliczeiiia mi?dzy ZamaMaj^cynJ^ a Wykonayc^ b?d4 prOwadzOne w waliicie polskiej, zgodflie z zasadami
opisanyini we wzbfze uWOwy.

XIU. Qpis KiWteflow wvboraiofeft^W pddaniem wag tych.kr^^^ i sposobtt ocenV ofert.

Q wybofze najkOrzystfiiejszej ofei^ defcydowaO b?dzie przedstawione p'oHiiej kryterium otai nast?puj4cy sposOb
bceny ofert:

Cena -waga lOO%

najuLzsza cena spoirOd wszystkich ocenianych olert

llo^e pPiiktdw = X lOOpkt x lOO% i

cena ocenianej ofefty

Pfzy obliczaniu punkty b?d^ podawane z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przeciiiku z zachowamem zasadyj
Wskazanej w pkt Xll ppkt 4 SIWZ.

n

SlPf^, w tymformuldrz opisprzedMotu zamowiehia, zawiera.stdndafdy jakosciowe, o ktoiych rnowd w drt.91 ust.la

pzp. I

XIV. Infflrmacie o foymalno^ciach^ iakie powinnv zOstae dopeiiiiOne Po wvbofze ofertv w celu zawaTcia

inrnowv w sprawie ZamOwieaia piiblicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamOwienia WykohaWcy nie podlegaj^cemu wyklllczeniu,- ktOrego Oferta jest waizna, nie;
podlega odfzuceniti, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zainOwien public^ych, spelriia;
wymagariia Zaraawiajqcego okfeSIoiie w SIWZ i umatia zostala za najko'r^stniejsz^ na podstaWie kiyteridai |
ooeny Ofert OkreslOttego W SIWZ. Zamawiaj^cy infornnije o wyborze Ofetfy zgOdnie z aft. 92 pzp.

2. ZamaWiaj^cy zawfze umow? w sprawie zailidwienia publicmego z wybranym Wykonawc^, z ̂stfze^ieniem r

aft. 183 pzp, w tefmmie ola-eSIonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Fofm? pfzeslania zawiadomietiia o wyborze oferty najkofzysttuejszej okfeSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy !

uwzgl?dnieniu przepisOw przejSciowych ustawy z dnia 22.06.20l6 r. 0 zmianie ustawy - Prawo zamOwien

publicznych ofaz fiiektOfych innycb ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zaniawiaj^cy mOze zawrzeO ntnow? prZ;ed uplywem ww. termiiiOw, jezieli:

a) w przypadku tfybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?poWaniu o tidzielenie zamoWienia o wartosci mniejszej niz kwoty okfeSlone w pfzepisach .

wydanych iia podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^I temiin do wniesiehia odwOlania na czyimoSci i

Zamawiaj^cego Wyinieniofie w art. 180 uSt. 2 pzp lub w nastijpstwie jego wniesienia Izba OglOsila wyfOk -
lub postanoWiePie koncz^ce post?powanie odwolawcze. '

4. DOkladfty tefmiti i tftiejsce ̂ awarcia umowy zostan^ pOdane Wykonawcy w piSinie infortiiuj^cyni 0 wyborz?' i
oferty lub w piSmie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wyraziO zgod? na i
podpisanie UmOWy dfog4 kofespondencyjn^ ze wskazanietti na konkretn^ dat? zawarcia umoWy. NaJpOzniej ;

w dniu wyznaczOnym jako dzien zawafcia lunowy Wykonawca zoboWiq[zany jest wnieSO zabezpieczenie 5

nalezytego Wykonania umowy.

5. Je±eli Wykonawca, ktOregO Oferta zostala wybrana, uchyla si? od zawarcia umOwy w sprawie zamOWienia .
publicznego lub nie Wnosi Wymaganego zabezpieczenia nalezytego Wykonania umowy, Zafnawiaj^cy mOze j

14
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wybrad ofert? najkorzystfliejS/^ spo^rod pozostalych Ofert bez prZeprowadzania ich pbiiOwnego badania
i ocefly, chyba ze zachodz^ przeslanki tmiewaznienia post^powania, o ktdrych mowa w alt. 93 uSt. 1 pzp.

XV. Wviriagania,xiotVfczace zabezpiecZenia nalezvtego Wvkonania liwiowv

1. Zgbdnie Z drt. 147 tist l pzp ZamaMajfcS' z^da od Wykbdawby, ktdrego ofeita ZostdhiP wybratia, \raiesienia'
ZabeZpiecZehia ndleZytego \^kolifflia. iunowy, ZWanego dalej „zabezpieczeiiiem'WysOkoSd zabezpiecZdnia

wynosi 10% ceny dferty.
2. ZabeZpie'cZdnie Mbze zbstdd Wriiesidne wedlug wybbru Wykoftalvcy w jednej lub W kilku Hast^puj^cych

formach:

a) pieni^dZu,

b) pbr?cZefiiach b'ahkbwycb lub pdr^cZeniach spoldzielcZej kasy oszczfdnd^cibw^o-kredytbwej, z tym,:
ze zobowi^Zaiiie kasy jest zawsze ZobOwiqiZaniem pienif Znym;

c) gtvaranejach baPkowych, i

d) gwarancjach ubezpiecZenidwyGh, !

e) por^czeniach udzielanych przez podmioty, 6 ktdrycli mowa W aft. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 f.j
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwdju Pfzedsi^biorczoSci.

3. Zabeqiieczenie wnoszone w pieni^dzu WykOnawca Wplaca pfzeleWem na rachUnek bankoWy Wskazanyj
ponizej, z odpowiednim wyprZedzeuiem, tak, aby pieni^dze Znalazly si? na rachtmku Zamawiaj^cego j
najpdziiiej w dniu Wyznaczonym jako dzien zawafcia umowy: BGK o/KatoWice Nr 97 11301091 0003 9003;

7420 0002.

Na potfZeby pfzelewdW mi?dzynar6dbWych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" bfaz adreS bankU: Bank!
Gospodarstwa Krajbwego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^:^ch 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku Wrdesienia zabbzpieczenia w jednej z form wskazanych W pkt 2 lit.lHe, Wykonawca obowi^any!
jest zloZyb stosbWny dokument w kasie Sl^skiego OW NPZ w Katowicach, ul. Kbssdtha 13, IV pi?tro, pokbj .
nr 410, najpbZhiej W dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonab zmiany formy zabeZpiecZenia na jednp lub kilka form,

o ktbrych finowa w aft. 148 uSt. 1 pzp. Zmiana fofmy zabeZpiecZenia ffiusi Zbsta'c dokonana z zachowaniem

ci^gloSci zabezpieczenia i beZ zmniejszania jego wysokoSci. O zamiarze dokonania ziniany fohhy

zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinfofmowac Zamawiaj^cego z odpowiednihi wypfzedzeniem. ̂
Zmiana formy ZabeZpieCZOnia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do uinowy.

6. Zabezpieczenie naleZytego Wykonania umoivy wniesione w fofmie dokurnentu nie moze- wamnkowad
wyplacenia kwot zabezpieczenia ZamaWiaj^cemu od badania ZasadnoSci z^daiia wyplaty przeZ wystawc?
dokumetttu. Zabeznieczenie winno mied chdrakter beZwaruHkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegblnych cz?sci zabezpieczenia, Zaniawiaj^cy
nie moze ZbStad pozbawiony mbzliWoSci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytbgo
wykonania tunoWy, jeZeli Zdarzenie uzasadniaj^ce foszCzenie wyst^pilo W okresie WazhoSci zabezpieczenia ;
(jeZeli zabezpieczenie zOstalb wniesione W formie dokumentu - W okresie waZnoSci dbkiuttentu).

8. Projekt tresci dokUmentu winien Zostad skobsultowany z Zamawiaj^cym po wybofZe oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zWi^zane z zabezpieczeniem, w tym teitniny zwrotu poszczegblnych cz?sci zabezpieczenia, okresla
WZbr umowy oraz art. 151 pzp.

XVI. Istbtne pbstanowienia umbwv - Wzbr umbwv

1. Istotne dla stfon pbstanowienia, ktbre zostan^ wprowadZone do treSci zawieranej umowy oraz wysokoSd kaf
umownych z tytulu niewykohania lub nienalezytegb Wykonania umowy, zawiera, wzbr xMOWy zal^cZony do
SlWZ. Wzbr uniowy reguluje pfzyszle Zobowi^ania Wykonawcy zwi^zane Z realizacji zambwienia.

2. Integralni cZ?scii przyszlej tlmowy (tzW. uhlOWy podStaWowej) jest UmoWa o zachoWaniu poufiiOSci w NFZ

stanbwiica Zaliczhik nr 3 do umowy.
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3. Wykoiiawcy wyst^p'uj^cy Wsp6Inie (art. 23 pzp) ponosz^ solidarh^ odp'oWiedzialno^d za wykdhanie umowy
1 wmesieiue

n

n

4.

5.

XVn. PouCzenie o ̂ rodkach ochtonv ttrawnei tirzvstiiguiacvch WvkonawcV w toku nnstennwaMia o udzifelenie

zam'dwienia

1. Sfodki ochrony praWnej pfzyshigaj^ na zasadach bkre^lonych w Dziale Vl pzp.
2. Srodki ochrbtty pra^ej pfzysluguj^ Wykbnawcy, uczestnikbvt'i kbnkutsu, a takze iimemu pbdiiiibtb\vij jeMii

ma lab mial iritbres W Uzyskaliiu danegb zambwienia braz pbnibsi lub mai^e pbniesb szkbd§ w wyiiiku'
naniszenia przez zartiav^iaj^Gegb przbpisbw ustawy. Srbdki bchrbny prawnej wbbec bglbszenia g zamibwieniu
braz spbcyfikaGji istbtnyGh ^arOHkbw zambwienia przyshiguj^ rb^vniei; brganizaGjbm wpisanym na list?,
b ktbrej mibwa w art. 154 pkt 5 pzp.

Odwbianie pr^slnguje \vyl4Cznie bd mezgbdnej z przepisanii ustawy^ Gzynnb^Gi Zamawiaj^cegb pbdj?tej
w post?pb\vaniu b udzielehie Zambwienia lub zanicGhania czynnbsGi, db ktbrej zainawiajgey jest zbbbwi^zany,
na pbdstawie ustawy.

JeZeli wartb^c z^bwienia jest niniGjszaniz kwbty bkreSlbne W przepisaGh wydanych na pbdstawie art. 11 ust.
8, bdWblanie przysluguje Wyl^Gaiie wbbec cZynnb^Gi:
1) wybbm trybU negocjacji bez bglbszenia, zambwienia z Wblnej r?ki lUb zapytattia 0 Gen?;
2) bkreSlenia wamnkbw udziahi w pbst?pbWaniu;
3) WyklUczenia bdWbluj^Gegb zpbst?pbwania b udzielenie zambwienia;
4) bdrzucenia bferty bdWbluj^Gegb;

5) bpisU pfzedniibtu zambwienia;

6) WybbfU najkbrzystniejszej bferty,

6. OdWblanie pbWinnb wskazywab Gzynnb^b Ittb zanieeliariie Gzynnb^ei zamawiaj^Gegb, ktbrej zarzuca si?
niezgbdnb^c z przepisanii ustawy, zawierab zwi?zle przedstawienie zarzutbw, bkreslab z'^danie braz wskazywab
bkbliczub^ei faktyezne i prawn? uzasadniaj^ce wniesienie bdwblania.

7. OdWblanie Wnbsi si? db Prezesa Krajbwej Izby OdwblawGzej w fbimie pisenmej lub W pbstaei elektrbniCHiej
pbdpisane bezpieGznym pbdpiserii elektrbnieznym weryfikbWanym Za pbrnbC^ waZUegb kwalifikbwanegb
eertyfikatu lub rbwubwaZnego ̂rbdka, spelniajgcegb wymagania dla tegb rbdzaju pbdpisU.

8. OdWbluj^cy prZeSyla kepi? bdWblaUia Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu db Wniesienia bdwblania w taki :

spbsbb, aby mbgl en zapbznac si? z jege tre^eig przed uplyWem tego terminu.
9. WykbUawea lub uczestnik kenkursu meZe w tenainie przewidzianym db wniesienia bdwblania pbinfbrmbwac

Zamawiajqcegb e niezgednej z przepisami ustawy ezynnbsGi pbdj?tej prZeZ niegb lub ZmiieGhaniu Gzynnb^ei, i
db ktbrej jest en Zebewigzainy na pbdstawie ustawy, na ktbre nie przysluguje bdWblanie na pedstawie art. 180
uSt. 2 pzp. W przypadku uznania Zasadno^ei przekaZanej mfbrmaeji ZamaWiaj^cy peWtarza GzylmbSb albb
dbkbnuje czymib^ci zanieGbaUej, infbrmuj^e 0 tym WykbUaWebw w spbsbb przewidziany w ustawie dla tej
Gzymnb^ei. Na Gzynnb^ci, b ktbiyGh mewa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przySlUguje bdWblanie, z zastrzeZeniem art,
180ust, 2pZp,

10. Terminy Wnbszenia bdwblania bkresla art. 182 pZp.

11. Na brzecZenie Krajbwej Izby OdwblaWGZej strbnbm oraz uczestnikbin pbSt?pbWania bdWblaWGzegb
przysluguje skarga db s^du. W pbst?pbWaniu tbcz^eym si? wskutek wniesienia skaTgi stbsuje si? cdpbWiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listbpada 1954 r. - Kedeks pbst?pbWania Gywilnegb o apelaGji, jeZeli przepisy
niniejszego rezdzialu nie stanewi^ inaczej.

12. Skarg? wnesi si? db s^du bkr?gowegb wla^eiwege dla siedziby albb miejsea zamieszkania zanaawiaj^eegb.
Skarg? wnosi si? za pe^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni bd dnia dbr?czenia brZeGzenia Izby,
prZesylaj^G jednecze^nie jej odpis przeeiwnikbwi skargi. ZleZenie skargi w placbwee. pbGztbwej bperatera
wyznaGzbuegb W rbZumieniU Ustawv z dnia 23 listbpada 2012 r. - PraWb peczteWe (Dz. U. pez. 1529) jest
rbwneznaezne z jej Wniesieniem.

UV
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13. Prezes Izby przekazuje skargf wfaz z aktami post^powania odwolawczego wla^ciwemu s^dowi yf terminie

7 dhi od dnia jej otrzymania. W temiinie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargf moze wiie^d takze Prezes
Urz^du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du nio^:e takze pr^st^pid do tocz^eego si? post?pbwama. Do

czynnosci podejmowafiych przez PreZesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratbrze ustawv

z dnia 17 listbpada 1964 r. - Kodeks post?pbwania cywilnego.

14. Szczegblowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zambwieA

publicznych.

XVni. RODO; inforniacia dia Wvkbnawcdw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpbrz^dzenia Paflamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwielnia
2016r. w sprawie ochrbny os6b fizycznych w zwiqzku z przetwairzanieni danych osobbwych i w Sprawie
swobodnego przeplywu takich danych braz uchylenia dyrektj^ 95/46/%^ (ogblne rozpprZ^dZenie o bchronie
danych) (Dz. Urz. tJE L 119 z 04.05.20l6, str. 1), dalej „RODO", Zainawiajqcy infonntije, ze:

■  adniinistfatbfem Pani/Pana danych osobowych jest ^Iqski Oddziqi Wojewodzki Ndrddmvegd Furiduszu
ZdrOwia,

"  Inspektofenii Ochrbny Danych w Sl^skira Oddziale Wojewbdzkim Narodbwego FundusZu Zdrbwia jest Pan
Maciej Zymelka, e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;

■  Pani/Pana dane Osobowe przetwarzane b?da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiazanym

z poSt?powaniem o udzielenie zambwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniCZonego

y, 0 nr 29/pn/2018;
i.j ■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?da osoby lub podmioty, ktbrym udost?pniona zostanie

dokumentacja post?pbwania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustaWy z dnia 29 stycZnia 2004 f. - Prawo
zambwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „Pzp";

■  Pani/Pana dane bsbbowe b?da przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzpj przbz okres 4 lat od* dnia
zakonGzenia. post?pbwania o udzielenie zambwienia, a jezeli czas tfwania umowy prZekracza 4 lata, okres

przechowyWania obejmuje caly czas trwania umowy;

■  obowi^zek ppdania przez Pani^ana danych bsobowych bezpo^rednio Pani/Pana dolycz^cych jest wyniogiem
uStaWbWym dkrei^lbnym w przepisach Pzp, Zwi^zanym Z udzialem w post?powaniu o ndzielenie Zambwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okre^lonych danych Wynikaj^ z Pzp;

»  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d4 podejniowane w sposbb zautoinatyzbwany,

stbsowanie do art. 22 RODO;

■  pbsiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie aft. 18 RODO prawo zgdania od administratora . ograniczenia prZetwarzania danych

,  osobowych z zastrzeZeniem przypadkbw, o ktbrych mowa w art. 18 uSt. 2 RODO **;
' i - praWo do wniesienia skargi do Prezesa Ufz?du Ochrony Danych OsObOwych, gdy uzna Pani/Pan, ze

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

■  nie przyshiguje Pani/Panu:

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

- prawo do przenosZenia danych osobowych, o ktbrym hiowa w art. 20 RODO;

na podstawie aft. 21 RODO praWO sprzeciwu, wobec przetWafzania danych psbbOwych, gdyz
podstaw^ pfawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

■ skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkdwai zmian^ wyniku post^powania o udzieienie zamdwienia publicznego ani zmianq
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawy pzp oraz nie mote naruszad integraihoaci protokoiu oraz Jego zaiqcznikdw.
"prawo do ograniczenia przetwarzanie nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowyWania, w ceiu zapeWnienia korzystania ze irddkdw
ochrony prawnej iub w ceiu ochrony praw innej osOby fizycznej iub prawnej, lub z uwagi na waihe wzgigdy intereSu pubiiczhego Unii
EuropeJskieJ iub paristwa czlonkowskiego

UWAGA! W prZypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej Iub nieczytelnej nalezy fakt ten

natychmlast Zgtosid ZaniawiaJ%cemu.

wgr Telfsa Uzdowska



Nr zaiiiotviehia: 29/pri/i2018 fotmulatz ofetty

QPERTA

Dane Wvkonawcy;
Sl^ski Oddzial^ WojexVodZki
Nafodbwego Funduszu ZdtbMa
ul. Rbssutha 13

40-i844 katb^ce

adires e-taail:

strbna'

telefbn:

(jezeK jeist)

0ezfeli jest)

fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktoty Zama-^^aj^cy b^dzie tiiogi zwrocic wadium (dbtyczy wadium

■«riiiesionego w piefii^dzu)

W tia\)vi4,zaniu do ogloszenia o przotargu nieogranicZonym liiaj^cym za przediniot ^akiip kolxtputerow
pjt^enoMych wtaZ z osptZ^teniy

1. bfefujeiny ^x^konanie dla Sl^skiego Oddziaiu Wojeiwddzkiego NFZ zaiHowienia zgodhie ze Specyfikacj^
Istbtnyeh Warttnkow Zamowieiiia, za ten^:

zi" nettb,

, z\ btuttb,
Zgbdhie Z kalkblabj^ ceilbw:^ Z pkt lA.

UWAGA!

WykonawcZ hie ddlicZa do cdhy hetm Ofetty: podatku VAt. iezeH 6bo\nqzek p&dstko^ spoczywk
na cyiii — patrz ia. o Jctorei mowa w art. .91 ast.3a pzp. W sytiiSdii cehq
oferhwahqprZez Wykohawc^ b^dzie cena wskazaha iako hetthi CZylibezpodatku od thwaiohriusing.
lA.

Lp Przedmiot Ukulacji Cena jednostkowa
netto w Ziotych

Dose sztuk Waftosc netto

w zlotych
Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Obowi^zek

podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zatnawiaj^cym*'

Wartosc brutto

W zlotych

1 KompPter przenosny zgodny
z pkt 1 fotmularza opis
przedniidtu zamowienia

IS

2 Monitor kotnputerowy
zgodny z pkti2 formvikrza

..Opis ptzedniibtuzalnowienia „

10

3,. Modul palnieci RAM Zgodny
z pkt 3 formularZa' opis

"-przedmiotu z^owienia

5

*we wskazanej koluriirde tabeli nalezy \vskazaCi na kirn spoczywa obo\d^zek pbdalkony, stosownie do d^yth zawattycH
w informacji, o ktofej niowa w art. 91 ust.3a pzp,

5^^
uVf
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n

OswiadcZamy, iz cena oferty zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki (z zastrzezeliiem §3 ustla v^Oru umo-^)

oraz tlaleznosd z^^ane z realizacj^ zalpowieiiia, w tyiii koszty ttansportu do wskazanego miejsca i tOzladunkd,

ubezpieczenia przedmiotu zatnowienia, a takze koszty zwiqzane z realizacj^ zobowi^zan z tytuiu gwarancji

i r^kojiiii za wady.

2. Oswadezamy^ iz zobowi^zujemy si? dostatczyc przedmiot zatnowienia do dnia 31.12.20181.

Licencje (licencje ha oprogtamO'tfranie kompiiterowe) dostarczOne w ramach niniejszegO Zairiowiefaia zostah^

udzielone ha czas nieokredohy.

Z uWagi na okolicznosc, iz prZedmiot zatnowienia jest finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku 2018,

Zamawiaj^cy zasttZega, iz w przypadku opdztiietiia w dostawie sprz?tu w stosunku do terthihu, o ktoryih

ihowa w §2 hstl wZom utnoity, tj. przekracZaj^cego dat? 21.01.2019 r., Zatnawiajttty b?dzie tnogl

skorzystac z pfayra do odst^ietlia albo do roz^d^zatlia utnowy.

3. Oswiadczaiiiy, ze udzielatny na przedmiot zamowietiia 36—iniesi?cZti'ej gwarancji oraz r?kojtni Za wady.

Bieg okresu gwarancji oraz r?kojttii za wady liczony b?dzie od dnia podpisania protokoiu odbiorii jakosciowego.

6.

7.

8.

Oswiadczatiiy, ze akceptujethy watuiiki plathosci okredbne we wzorze umowy.

Oswiadczaiiiy, ze uwazamy si? za zwiazanych niniejsz^ oferta przez okres 30 dhi. Bieg tertninu zwiaZania

ofetta rozpoczyna si? wraz z upiywem tertninu skladatiia ofert.

Oswiadczatny i zobowiaziijemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowietiia b?dzie fabrycznie

nowy oraz b?dzie pochodzil z biezacej produkcji, tj. b?dzie WyprodukoWany nie wczestiiej tiiz w 2018 r.

OswiadcZamy i ZobdWi^Zujemy si?, iz dostarczony przez has przedtniot zamowietiia b?dzie

wyprodukowany zgodnie z obowiazujacytni przepisami prawa oraz ndrmami, b?dzie w peitii wairtosdowy i

nadajacy si? do uzyWania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosd CE.

OswiadcZamy i zoboWiazujemy si?, iz oferowany i dostarczony .przez nas przedtniot zamowietiia

pochodzi z legalnego zrodla, b?dzie obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych W

SIWZ) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec serwisowa producenta lub przedstawidela producenta.

OswiadcZamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewtiienia do zlozenia oswiadczen z pkt 6-8.

10. OsWiadCzamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i tiie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zddbylismy

informacje niezb?dne do przygotowatiia i ziozetiia niniejszej oferty.

11. OswiadcZamy, ze zalaczony do Specyfikacji Istotnydi Warunkow Zamowietiia wzor umowy, Zostal przeiz

nas zaakceptowany i zobowiazujemy si? w przypadku wyboru naSZej oferty do zawarcia tithowy na

Warunkach okredonych we wzorze umoWy, w tniejscu i terttiinie Wyznaczonym przeZ ZamaWia:jacego.

12. OsWiadczamy, ze zobowiaZujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonatlia Zamowietiia

zgodnie z wymogami Zamawiajacego okredonytni w SIWZ oraz obowiazujacytni przepisatili prawa.

13. OsWiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?pujacemu podWykonaWcy wykonanie nast?pujaCej cz?sci

zamdwieilia**:

9.

Lp. cZ?sc ZaihoWieiiia firma podwykpiiawcy
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** rialiezy ■w^^rfnic w ptzypaOkii zamiam wykbiiywaiiia Zanio^eiiia Z' udzialeim p'odvvykdhawcy #skazuj^c
czfsc Zamo^eida pbxweiZon^ pbdwykoaaw^ otaz fitira^ pod'^kohawcy i

■n

14. Zobowi^zujcmy si^ w przj'padku wyboru nasZej ofeirty do wnieSienia zabezpieczehia ftdbz^egp S^koftania
amoWy w I wysokosci?6d^6'^adajs(:cej 10%, Geby ofeity. Zabezpieczeme ^vtdesifeBly- najpofidej dbiu

■' wyznaGZon)mijakb dizien/ZaX^klda umowy. ' -

15. Os'^adc'Za'iSiy, zS niniejsza O'ferta jdst ■ja'w^a, Za iriforfflacji, zats^aiiyc^^ na stronaGh
ktore s'tatiowi:^ tajemnicy pirZedsibbiafstwa \y fozumiefiiu przepisow usta\(^'

o zwalcZatiiu nieuczGiwej kbhkarencji i jako takie liie naog% Zostac udost5gpniohe ifihym.podiniotbfn.

Z" amdwicijcit^-Mi^a tnformags';^ tajmnici^r^dsiibiorsMa n!yicic;(nie wi'pb^ddku,- ^jkondwca tiie -podpiej ni^,
w ter^inie 'skhddnia fo' ett ^stH^gt,:pe-me mbgn one bye udostpnidm om^wyMdpt, dpstrpeipne 'infomdqe.stdmiiii^

J(y'emniei p' i^'dsiibiohWd'rBrdk''dopeMenid.ww. nymdgdn oi^dctipi bed^e,-i^Wykondii'cd nyrdsp ^od^ rid lidbstprltenie
cdfej tbesci dfeipg iiirdri ̂  ipteicspikdrni d tdk^ m^sfkich inforibdgi i ddkumefiioib sktdddriych u> trdkciepost^dwdnid.

*ridle^ iiypetnic wpr^adku spstrvpipttia tajernhiy ptv^dsiebiorstwa

16. OsMadcZamy, iz upbwaZmenie osob reprezentuj^cyGh Wykbriawcy w idfliejszyin pb'st^pcwaiiiu
(podp"isuj?tbyGh bfefte/fbrffiulatze/bswiadcZeflia) -wytiika z dbkuifientu rejestfb\^ego/e\^dencyjfiegb (tj. KRS
lub CElDG) b^dz z zal^GZobegb do-iiimejszegG forrnularza oSfetty -pfeliiOinbGnictWa udzielbbego pfZez
OsOby bdpbNxdediiib lipo'waziiione. i .
Osobia/bspby upbwaZnione, do reEfezelitacji Wykohav/cy i podpiisuj^ce ofett^/fofinulatze/
os-wdadczenia:

'rt
• •'•••••• • • •••'• • • • • • • • • • • i ^ • ••••••• ~ •••••••'• •'• • • • • • • • • • • • • • ••

■  # • • • • • • • • • •■• V* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • ••••• ■■ • ••!••• • • •'•

,  , /iiHiiji naZ'wdskb/ /podstawa UpbwaZhietiia do tfeptfeZefitOWaiua'WykOttavirfcy/'

17. OsWiadcZamy, iZ naleZyniy/nie nalezyiny** do gtupy malych lub iredidch przedsiebiorst\^.
*♦ iiiOpotfZeibne skte'slic

Defipig^ muiego, orai^ mdniego pt^dsiibiofyj a tdk^ mkropti^dsiibiory ^awiera.uPawd dnia 06.03.2018 r. Prdm pni^dsidfiarcSw
(Pd;PU. 2018.646). ZgqdnieXati. 7 Ust.1 pkt1-pkt3 yt. ustany ulyte iv ttstdivie okfeslenia oipac^jci:
1) itdktdprzedSidbiorda - prdedsiibmtij Mtoty iv co ndjmniej jednyrP roku ^ du>6ch ostdtnich lat obrdfowych ipelnial ipcipie ndstpujcfce
tvdriinki: . ' ■ '

d) t^trvdniai sfednidrvc^ie mniej nxlOprdcomikoivdrad^
b) psiifgndt faXnj obrpt mtid pe priiedd^ toivdrow, nynbow i using ora^ d. opefacji findn'sonych ni'prtef krdcp^dcp fownOwdrtOscibv ployih g
miiionow euro, lub sutPy dkbgwowjego bildnsu poripdeprlegb nd koniecjednego ^ ych lat nie pfpekrocsyly rownowartosci w ^otych 2 milionoui
euro;

2) niaty'ptpedsi^bidftP -prppdsiebiorcq, ktoiy. w coinajmniejjedhym roku ^ dwSeh,ostdtnich 1dt obfotdiych petnidt Icicdnie'mstpujdte
rvdrUnki:

a) fptrudnidimdnioncepie-mniejnx50prdcou>nik6n> 0rdi(_ ' , -I
■b) Osipgndl ncppy obfot netto pe piyedd^ iowardw, uyrobow i using orde;^ ppperdp finaPtoiiych niepri;ekrd.crpjd.y rowPOwdrt'Osci w'Xlo^eh iO
tniliandw eurOi lub sumy aktyropw jego bilaUsu parppdyptiego Pa koniec jednego tych lat nie prtpkrocsyiy rownoidartosci w ^oyih lOimtlidndP)
eurS - i ktPy pie jest tnikropryedsipbiOrcp; P

uv
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3) srednipt^tdsi^biorca - pi^dsi^biorq, ktory iv co najmniej jednym roku ̂  dmch ostdtnich lat ohrotbwych speima{ nastepujcice
wUrUnki: . j

a) s^trudnialmdnidroi^ie mniy nii^250prdcownikoiv ofiis^ J

b) bsii^nc[i rdc^y dbrdt neft'o spri(edai^ tdwafoiVj'ii^bbm i ustug ordi^i^operagifindnsoti^ch mepf^krdct^jd(^foivhdwartosd b^'^lo^ch'50 ̂
Mili'ondw eUiv, lubsumy dkywowjego bildpsu spbi^dt^negb da.kaniecjedn'ego ̂  tgch Idt niepn^krb'd^ly rowndwdrtdSci p ̂otpch 43 milionow
etird-

-i'kidy die jest ktkmpf^dddbidrcddnifddiythpri^M^

n

18; Os\tdadcZaittyj' ze wypeliiiJi^my obbi^s^la infomiacyjne prze^dziane w,att. '13 liib art., 14 RDtjO* w6b'ec psob
fiZyczHych, od ktofych dahe GSobbwb bszpbsrediiio' ItiB posrednio poZyskalismy w celti ubiegania si?- o .udzideiiie
zaniowighia'pabUcZnego w fUldpjszyiH ppstgpowahiu.** :

♦rdzporz^dz^b' Pa'rlametiM Eurdpej Kady (UE) 2016/679 , z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sp■ra^!^e'othrbny. osob
fizycZflycb'.w Zwi^ku Z pfzetwaizariietft danych Psobowych i w sprawie, swobodnego pfZdplyvkt 't^cK; daflych
uchyletda dytbklyvsy 95/46/V()E (ogolne rbZpprzadzeflife P'ochidnie daHych).(Dz. Urz. UE L ll9'Z 04;03;2016, sti; 1).
** W przypadku, gdy Wykdnawca .nie ptzekazujd datiych osdbowych innycb .hiz b'eZpdsrednid jegd dotycz^cych lub
ZacbddZi '^l^czenie stdsdwaiiia dbdtwazku iflforiiiacyjnego, stdsdwnie do art. I3 ,ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RDDO, tresd
dswiadczenia WykdnaWca nie sklada, tj. nalbzy -^kre'sliic tiresc os-wiadczenia albo tvpisac bilE DOTYCZiY.

19. Zat^fcztiikaiiii do liihiejszego fbttnularza oferty hastgpilj^ce ttype&ione forttiulaizci
OswiadbZeflia oraZ dbl™ifteh^:

1) mfdnbacjai d ktpfej-mdwa w art. 91 ust;3a-pzp,
2) forniularz opis przcdtniofu zamowienta, '
3) '.fdrintdarZ opis rbtwiowaznosci - jezeU ddlyczy,
4) os-wiadczenie d riiepddleganiu wykliicZeniu,.
5) peifldnidcHic:t#o osob reprezentiijacycK Wykdnawc? (dtyginai lub kdpia posydadczona ndtarialine/ddpis fldtatialny)

jezeli upfawnieliie do reprezentacji nie ttynika Z ddkuniehtu rejestrowego (ewidehcyjnegd),
6) inne - jezeli dotyczy.

■Osvdiadddeiiie o ptzydalezhosci Pibo. bpdlOi ptZynaleztxoici do tej Sdnt&j jgidipyp kapiiMpwej Wykdndwed sktada
P tiriditiie 3 dni dd 7dMdssps;dma infdfiddm/d ktdrMdddPd P dH. 86 usf.5 piip na strdhie iMemetowej PwPMdrkdtdPicepl. ■ - ' ' '

Imi^ iaiazwiskb upelrtomdcnioiiegb prZbdstaMciela Wykbiiawcy:

Data

[/AsT

pbdpis • a a'a a aVa'a ̂ 'aV'a • a a

aa ('a • a'a a'a aaa'a^ aaaaaa'a a a a'a aaa'a a a aaa a

aaa'aaaaaaaaa'aaaaaaaj' a a a>a aaa a'a a'a a'a a a a aa a a'aa a a a a a a aa a'a a a'a'a a'a a'a a '

mgr Ter^p Uzdowska
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Opis przedmiotu zamdwienia

I wraz z Osprz^tern, zgddnie z warurikami

i zasadaitii dkfdSilbnynrii w SIWZ, w tym w niniejszym fprmulai^u oraz we wzorze ufridvi^.

Pi^edmidt zamdwienia obejmuje dostawp nastdpujqcego sprzptu.

1. Kbmputer przenoshy w wersji wydajniejszb|^ 15 szt.

n Pdz.
NazWa

parametrU
Opis parametru

1 Typ kdmputera Komputer przenodny zaawahsowany

2 Zastdsdwanie

Komputer dia potrzeb aplikacji biurowych, przezriaczofiy dia pracbyyhikdw
czdsto wykoriujqcych swdje obowidzki poza siedzibq jednostki

organizacyjnej. |

3 Wydajnodd

Wydajhosc mierzona testem „PCMark 10 benchmark" przy rozdzieiczddci
obrazu 1920x1080 pikseli z paletq koldfdw nhinimum 32 bit wynosi: nie mniej

niz 3300 puhktdw.

4 Dysk twardy
- w technologii SDD

-  0 pojemnodd nie mhiejszej niz 250 GB
- wykorzystujqcy interfejs SATA iub M.2

>  ' ■ 1

5 Pamidd
dperacyjria

E

- minimum 8GB pami?ci RAM

pozostawiony jeden wdlny slot SOpIMM umdZiiwiajs[dy >
zainstaidwanie dodatkowego moduiu.pamidci

6
Ekran

- wydwietlacz LCD Z podswietleniem LED o przek^thej od 14" dd

15,6"

-  0 rozdzielczodci znamionowej minimum 1920x1080 pikseli

-  z pdwiokp antyrefleksyjnd

7
Karta grafiki

Karta graficzna umozliwiaj^ca osi^gnidcie maksymalnej rozdzieldzddci

znamionowej wydwietlanej przez ekran kdmputera przenddnegd, a takZe
monitdra przeznaczonego do kOmputera przenodnegd (pkt 2. Monitor
kOrriputerowy w wersji standardowej)

8 Dzwipk
-  karta dzwidkowa stereo j
- wbudowane dwa giodiiiki , . i

- wyjdcie audio tzw. mini jack drednica 3,5 mm
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Nap?d DVD Nap?d wdwn^trzny iub zewh^trzny DVD z mbziiwosGiq zapisu

10
Komunikacja

Kdmputer przehdShy winieh pdsiadaG:

zintegrowan^ kart? sieciowq Ethernet RJ-45 100/1000 BaseT
-1 iSzt.

-  zihteOrowbh^ kart? sieGi bezprzewbddwej Wireiess LAN 802.11
b/g/n/ac dwuzakresoWa 2,4GHz i 5GHz ̂ 1 szt.

-  zihtegfowany adapter Biuetobth - 1 szt.

11 Potty zewh^trzrie

r)

Wyhfiagania dotyoz^oe portbw:

-  hfiinimurh 3 szt. portbw USB, w tyiti fninimurh 2 szt. port USB 3.0
-  rhinimum 1 szt. zintegrowane ztqCze db staoji dokuj^cej

rfiihlrtiuiti 1 Szt. port hionitora zey/nbtrzhegb (cyfrbwy iub ahaidgowy)

12 Oprdgrambwariie
preinstalovvany fabi^cznie system dperadyjhy MS Wiriddws kiasy
Prdfessidhal w wersji j^zykdwej PL hiewymagaj^cy aktywacji za pdmdcq
telbfdnu wrat z iioencj^ pdzwaiaj^oq na jegd uzytkdwahie

13 Dddatkdwe

wyttiagania

a) BIOS kdmputera z mdziiwd^ci^:
-  skdnfigurowania hasta „Pow6r Oh" oraz uStawiehia haata ddstbpu dd

BlOS-u (adrhinisfratdra) W spdsdb gwarahtujqcy ufrzyhriahia
zapisahegd hasta hawbt w przypadku ddt^Gzehia vvszystkich if^tiel
zasilahia i pddtrzymahia BIOS

-  bidkady/wytqczehia pdrtdvv USB, COM, karty sieGidWbj

-  kdhtrdii sekwenoji BOOT
-  startu systemu z ui^^dzenia USB
-  biokdwania uruGhamiania stacji rbbdczej z zewngtrZnydh urzqdzeil

-  dbstugi trybu PXE

•- - w pdiaoh „asset tag" wpisania uhlkaihegd humeru seryjnego
zgodnego z numererti ha hakiejce dbuddwy, prograrh SMBCFG
w sekGji SYSTEM\Serial Number: wartdab iriusi wskazywac numer

seryjny kohlputera.

b) Ptyta gtdwna oraz karta siecidwa dbstuguj^Ga rdzwi^zanie „wake on
LAN".

g) Uktad szyfruj^cy na ptycie gtbwriej pozwaiaj^cy m.in. na
przeGhowywanie w nim kiuczy szyfruj^dyGh, uktad zgodny ze
specyfikaGjq ICG 1.2 /TPM v1.2.

14 Urz^dzehie

Vii/skazuj^ce

Kdmputer pi^ehoahy musi pdsiadab wbuddwane urz^dzehie \ivska2ujbce z

pf^yhajmniej dWdma przyciskami draz kiawiaturg z uktadeiti kiawiszy typu

QWERTY US-lnternationai

15
Zasiianie

-  Dd kdmputera przendsnegd rhusi bye dot^czdny zewngtrzny
zasiiacz siecidwy umoiziiwiaj^Gy praG? i taddwanie baterii kdmputera

-  Czas pracy komputera przehdshegd na podtrZymaniu zasiiahia

z ddstarczonej baterii musi wyhdaib minimum 4 gddziny

(A
UV
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:16

Certyfikaty,
deklaracje

i;stahdardy

Kortiputer przeno§ny winien posiadad:

-  dekiaracje zgodndsci CE

certyfikat ISO 9001 ;2008 lub ISO 9001:20l 5 ha pfoceS
pfbjelktbWahia 1 produkqi oferoWariyGh kdmputifdw

-  zgbdhpdG ze standardem Energy Star lub EPEAT Gold

-  N'a obudbwle komputera ifiusl byd rnolllwodd zapl^cla linki

17 Obuddwa I Waga
- Waga kbrhputera przenodnegb z bateri^ nie moze byd wl^ksza nl2

2,Skg.

n

18 Stadja dbkuj^ca

Wymagahja dbtyczqde stacjl dbkuj^cej:

a) dbkuj^ca rhusi komuhlkb

b)

c)

wad si^ z korhputerem za pbtfibc^
dedykbwanego portu .urho2liwlaj^beigb prac?, ladbwarile baterll
komputera I repllkacj? posladanych przez kerhputer po'rtdw.
Stacja dokujqca musl byd wyposazona w porty:
-  rhinlmum 4 szt. pbrtdw USB, W tym fifilh. jeden USB 3.0
-  port sled Etherhet RJ-45

. wyjscle audib tzW. mini jack drednica 3,5 rrim

- minimum dwa pbrty cyfroWe video, db jedhocze'shej obstugi w

tryble rbzszerzohego pulpitu dwbch monltbrdw z rozdzleldzbsclq
1920x1080 kazdy

- minimum jeden port analbgowy

Stacja musl byd wyposazona w dbdatkoWy zasliacz zewn?frzhy,
umozliwlaj^cy prac? (i ladowanie baterll) komputera podt^czonegb

db stacjl (bez potrzeby pbdt^czahia zasiiabza bezpbdredhio db
komputera).

19 wypbsazehie

dbdatkbwe

torba ha komputer przehoShy wzrhbchiona, tekstylna, w kolorze

czarnym lub Innym stbhowanym, zapewnlaj^ca miejscena

komputer, dbkumenty, hiezbfdne akcesorla, dkablowahle - c*b

najmniej dwie odseparowane kompry
o petnej szerokosci I wySokoScI tbrby -1 szt.

mysz optyczna z rolk^, prZewodowa USB - 1szt.

klawlatura QWERTY US-lntematlbhal, przewodbwa USB - Iszt.

2. Monitdr komputerowy w wersji $tandairdowe|^ 10 s2t.

P&Zi
NazWa

pararnetru
Opis parametru

1 Typ-mohltbra Mbhltbr przeznabzony dia typbwych zestawdw komputerbwych. 1



': ■ ', '" ■

Nr zaitiowiehia: 29/pn/2018 fbrmularz opis; pfzedhiibtcj zartrdwiehia

2 Przezhaczenife Monitor komputerbwy przeznaczbny do wspbtpracy ze stacjf dbkuj^b^ z
poz. 18 w pkt 1. . ' 1

-  monitor ySD b przbk^tn^ minimum 23i5"undhOGzbShi&nie vyi|ks2ej
■/ . ■:ni2:24j5'':; :• '
-  fOfmat'ob'razu: partoramiczny:
^  fozdzieiGzOdb znamionowa conajrnniej 1920x'lOSO;

■ ■3' ■ .  Pararrietry
, r ^ cb najmnibj jedfen port DVriub DisplayPbrt;iPb H

wbudoWarty hub USB z kablem tqbzqcym; 0 dt.' minimum 1,5m i cb
rtajmniej 2 szt. pbrtbw USB 2;6 tub 3:0;

— . przewdd syghatu cyfrbwego urnbzii\iviajqcy kOmunikacjl id staojq
.  dbkujd:C^ do,kbmputera (pk^l ppz; ?S) 0 dt; ,minimum-1i8 m;' '
-. przewdd zasilaj^cy z wtyczk^ paSujpCp do gniazda elektryGzndgq'

typu E i F (,;hybrydO\iva'', ..unischuko )
-  feguiaGja wysOkOSGi mOnitora w zakresieGO rtajmniej IS om; ; .

;  : - mozlj\Ard§d:poGhylania pandlu wysWidtiaOz^

" •

4' -
Deklaracje .

istandaTdy:
.  , - dekfaraGja zgodnOSci GE dia mOnitOra,

^  zgodnoSO ze standardem Energy Star lub EPEl'VT Siiver

3. Mddul - 5 szt.

POZi
l^azvya

parametru Opis parametru

••1 Przeznaczehie f^Ozbudoyi/a pamigci operacyjne
pktl "

{pkt 1 ppz. 5) w komputefze rprzehOsnym z

'D;;
,  .2 ; ■ V\/ielkpic mbdulfu Go najmniej 8 ,GB.
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n

Okres oraz warunki gwafaricji I r^kojmi za wady pfzedmidtu

zamdwiehia:

okres gwarancji Oraz f^kojmi za wady przedmiotu zambwienia: 36 miesi^cy iicz^c Od dnia pddpisafiia
protokolu ddbioru jakdsciciwepo,
warunki gwarancji oraz r^kojmi za wady zgbdne z okreSionymi we wzorze umowy.

Niniejszy fdrftiularz stanowif b^dzie pgdstawb do spdrzqdzdhia zafqoznika. nr 1 do ■ umowy
po uzupSlni&niu o ibfdrmacje dotyczq prpducenta oraz modelu, okreblone w Opisach - spec^ikacjach
techrficinyoh'ziozotiych na wezWani&Zatnawiajqcego.

liTiiiQ i hazwisko upetndindcnionego przedstewiciela Wykdhavycy:

n

Data

pddpis

oy BAP Y

Jv 5
mgr Teresa Uzdowska
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OPIS ROWNOWAZNOSCI

Wykdfia^^, ktofey 6fe:toj^. .prZeddiio do opisariego ; w fd£^ bpis ptZedMbtii
bbo^^Za'td- ̂^ypbiid^ i pbdpisac ttprocz fbrrrtidatza bpis-pfzedmiblp ZariioASaehia ro's^ez .

niniejszy formularz opis rownowaznosci. ■ '

'Zh^me. jedkdcitesMe opu 'townopd^om ora^ fkrkjuhri^h opis pk^dmioiii pdktommia, odct^ppahe jest

w ten posoh, ipoptsane w. forpulaijp opu rownowd^osd elemeti^, rownwa^e,: spsi^ujci. odp'owidddjipce itn

wskdjknewformui

ikkiVypetnieWie b'ddz kiedptdcf^nie tr' mjsjegd jomularpa do dfefy Oiipacpd'i ■ii(. '^ykOndwtd- oferuje pipedmbt
:ldMmemd^ddnjpppiSekyaMifj>mwfomuldr^dpispri(edMotuspmdyiemd. ' ' './ • =

kon'dmcd nypetni ipodpisty ylkofotmular\ opisprydmiotu tyimdmemafbid^e'to stanomh bsmadcijitiepoli
Wykonawy jednojnacsyie ^ pamidrefn etybferoindnia priydmioiu symoivienia tgodnegb ^ opisem iywarym.wforfkuldr^
opispr^dmibtu tyniomenia (tj. be^ skoriystdnid ̂  moijwdsci ̂ oferowaniaprtydmibtu oyMomenid rownOwa^egb). ,

Wypeimdjdc'niniejssy foMuldiyWykonawca winien ujvpgkdhic nymogi pkt 111.3'SIW^.

l)yPs^adczanSyyiZ' dfetu^ sVStein lOperacyjtiy r6\^bwazny do systbffiu -wskazafiego w pkt 1
poz. 12 formularza opis przedmiotu zamowienia.

azxva systciiiti bpctarcyjticgbe •■VBaa*** • • ■ • >■ • ■'

NaZwa pi'bducdiCtfa: •••••••••••••

Ponizej pSZedstaMarhy opis dowbdza;cy r6\jaiowaznbsd- pfbrbWaBiego systemu bpedacyjiiegb
fownb^aZftegb spo'rz^dzbdyprzy uwzglgdtdeniu zapis6w-pkt in. 3 SlWZ. ' ,
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2) . Os^adczattiy, iz bfefujemy startdardy/cettyfikaty roy^owazne do norm, siandardow,
cOrtyfikatQW ̂ skazatiych w pkt 1 poi. i 6 draZ yr pkt 2 poz. 4 fOiSnuiarza Opis przedtniotii zam6^enia.

|0 przez ZanSaSj^aj^GegO w .>

formularzu opis przedmiofxi zamowienia ̂  li^eiy wypettiic w zakresie.. Mofy, ̂otyc^^ \
. Wykonawcy.

a) nakWa ceJdyfika'tu r6\ya0wa2;nGgO do oeftyfikatn^ ISO 9001:200$ , lub- certyfikatu ISO 9001:2015
iia prOces prOjektOWania i ptodrdtcji^bfero^aiiych komputerpw pkt; 1 pOz. ,16 formiilarza . opis ;
przedrniobiiZamd^Gnia. "

i.......v.'.V. .-.v. V. .'i ^ ^ .V... ......... v..'...; ...i...../...r..'..V.....^..).

b) nazwa

16 formtilarza opis prZediniotu zamd^enia.

^ pkt .l poz.

• pkt 2 poz. 4 forfnulalrza ppis prZedmiotu zamotdenia.

Imi^ i iraZ*ivisko upelnbmociiibneg'o pizedsta-mciela WykonaWGy:

batai.ii.i

pbdpis

' mgr T^e^JUzdowska



Nr zarn6wi6hia: 29/ph/2018 Wzor informacji, o ktorej ntowa w aft. 91 ustSa pip

lrife>rmuj^, iz wybi6rzt^oii^ przeze itinle^^d^

* Wiw zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi*. do powstania u Zamawiaj^cego obowiazku , podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usfug.

n

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od tOwarow i ustug. W zWiazku z niniejszym wskaZuja

poniZej:

a) nazwa (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie bfdzie prowadzic

do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku Od toWarow i ustug: ;..

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

netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeli ziozono ofertq, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i ustug, ktory miaiby obowi^zek rozticzyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc ofertg,
ihformUje zamawiajqcego, czy wybor oferty bqdzie prOwadzic do powstania u zamawiajgcego
obowiazku podatkowego, wskazujgc nazwg (rodzaj) towaru tub ustugi, ktorych dostawa tub
swiadczenie bgdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! DodatkOwo wskazuje si^, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT ptaconego przez
Zamawiajacego do oferty Wykoriawcy (wartosci netto) Crjzy na Zamawiajqcym wprzypadku, np.:
- wewngtfzwspoinotowegb nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zatgczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i ustug obj^te
mechanizmem odwroconego obci^zenia (dot. tetefonow komdrkowych, w tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn dO automatycznego przetwarzania danych, 0 masie <= 10 kg, takich jak: taptopy
i notebooki; komputerow kieszorikowych (np. notesy komputerOwe) i podobnych - wytgcznie
komputery przenosne, takie jak: tabtety, notebooki, taptopy.
- importu ustUg tub impoftu towardw, z ktorymi wiqze siq anaiogiczny obowi^zek doticzenia przez
Zamawiajacego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego pnedstawiciela Wykonawcy:

ir^

Data [■■■■■■■■■■■■■■■■■aaaa■■■■■■■■

\jf]rc

1  podpis

mgr Teresa Uzdowska



Nrzamowienia: 29/pn/2018 wzor oswladczenia d niepddleganiti wykluczeniu

WykShawca:

('peim MrQua!firma, adres, w^Ui^bsd
bdpodMdh:NIP/PESELi
SM/CEIDG)

0S^WI^ b NIETODLEGAMU

Na potr2eby post^pOwafiia o udzielenie Zainowen^ publicZiiego pii. Zakup koMpdt'etow pfzeffostiyth

Nviaz _z oSptzyteiii ptowadzoliego przez Narodb\^ Fundusz Zdfd\da Sl^ski Oddziai Wbje^odzki,

6s\^adczatnj CO iiast^ptije':

I b^WlAEMSZEMlE bOTYC^

1) Wykofia^Xfca vdnleri dbkoflac wskazafiia zgodtye ze stanem pfawtiyiai i fakfyczftydi dotycZ^cym

Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ie nic'podlcgam wykluczeniu z postcpowania na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 12-23

,  ustawy Prawo Zamowien publicznych.

n'

B. Oswiadczam, Ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczcnia Z postypo'^atiia iia

podstavde aft —..... ustawy Pra\vo zatnowien pubHczPycb (podac Mjucci i

'ducs^nia sposrod nymenionjch w art, 24 ust-1 pkt 12-23 ustaivj P;p).

Uwaga! Zgodnic z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktorj' podlcga wykluczeniu na podstawic art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mozc przedstawic dowody na to, ze podj^te przez nicgo sfodki s^
wj-starczajitce do wykazania jcgo rzctelnosci, w szczcgolnosci udowodnic naprawienie szkody w)'rz^dzoncj
przcstgpstwem lub przest^pstwem skarbow}'m, zadoscuczynienie piefti^zne za doznan^ krzywd^ Itib
naprawienie szkody, wyczcrpujitce wyjastlienie stanu faktyczncgo oraz wspolpracg z orgaiiaini scigania
braz pbdj'jcie konkretnych sfodkow techtiicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktbte s% bdpowiednie dla
zapobiegiinia dalsZym przestQpstwom lub przest^pstwbm skarbbwym lub nicprawidlowcmu pbstQpbwaniu
wykonawcy. Przcpisu art. 24 ust.8 zd-l pzp nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bgdficego podmiotcm
zbiorowym, orzcczono prawomocnyni w)'rokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenic zamowienia oraz
nie uplynii^l okrcslony w tym wyroku okres obowi^zywania tcgo zakazu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jcdnoczcsnic oswiadczam, ze w zwistzku z podstawst, wykluczenia,

o ktorej mowa w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawic art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien publicznych, podj^lcm nastgpujitce srbdki naprawczc:

ay
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. i> ^ ,v - , ■

'.; Zama\viaj^cy nie pkre; la (me stawta): zadnjxh warunkow udzialu w post^powaniu, o
(22 usfei'ljltt Z ; ' : '

mowa \v art.

■fDsMaddzaiitij ie wsZyStMe= infofhiacje pbdane w p6^zsiifdix bswiadcze'niaich s% aitteaBie
.;i zgbdne z prawdq, oraz rZbstaiy przedsta^ofle z pe
Zama\daj4cegb w Mitd przy piZedsta-w^amu infonnatji.

i haz\^sk6 til

E>a^

rngr.Te



Nf MffioWiMia: IWp'i^iOiS - WzoF ds#iMczenia (gMpa kapilaibwa)

Jake 'uc^^ttik pbStbiJe^aHia 0 zambWieHik 'publicziiegO hf 29/pii[f2til:8> j
oswiadczam> ze:

iftiiez^*

y, I'

n

niehalei^*

(£/6;% samejgrnpy)<iipiiMpS/i^,?WW^^
k&hkur^tiqi i kiMi^nteMdw^tj^ jDz, K, z r.> poZ. 798 ze zm:)/ z ihtfym wykonawcq lub

* rtiep6tf2^M0:j^slic , ; , _

**W przypadku przymldzPosci do tej sctmej grvpy kapitdtdwej wykonqwea mdze
d, ze powiqzdrpd i irtn^

Przez grupq kdpitalowq - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie

kofikurePcji I konsumdritdw Mle^ rdzUmieP ws^sfkich przedsiqbidrcow, kl^^ j
w sposdb bezpdsr&dni idb posredni przez jedriego przedsipbidrcq, w lym foWniez tego [
przedsi^biGfCq.

Nlniejsze oswiadczenie Wj/^koriaWca pfZekazUje Zaifnawiaj^Cefiak dm od dnia ;
'  zamieszczenia na stronieSihtefhatoWej^^ f iflFormaGji, O ktorej mowa j -

wart 86ustS pzpbez wezWahM^^ j

'i:

•  ay' • • •••Viaaaaaaaaa'aVaaaVaa^Va'aaVaVa'aVaaaaaaaa^

Data i • ••WaVaaVaaVaaV^aaraaa* #•••••••••••

podpis •  •V* • • • •

{jngr
lizdowsua
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Nr ̂ amotdeflia: 29/pn/2018 wicof umody

2awar1ia|:d ■ • , ' ,
Na±bdo\^iii FiiMduszefn Zditrovrta --Sl^skiin Oddziafem - j
rcprezciitowanymprzez: ■ j

..,.;..;s:../....i... Sl^skiego Oddziilu -Wbjewddzkiego rNiarbdoyegb Funduszu ,1
2 siedziB%;w i^t6\dfeach:pr^'d.',;Kossudia 13, Zwanym- d^ ;
a- ■ ' ' ■ ■ ■'

..;.»..;.;..wv.i'dpisaiiyih;^ ;...;...;....v, winiidiiu kt&egb dzm
2^wailym dale) „Wykonawc^",

b tresci hastgpuj^Cej:

§1

I^iztedniiatbmOwy

1. PrZedmiotan fiiniejsZej uindsyy jest Zakiip kbmputetow ptzenosliych traaz z bsptz^tetri (z*yaflyeh

takze „sprzijtei3i" otaz vypfzedtmoteiii: uhiowy") dla Sl^skiego Qddziaip WojeWodzldego Narodbwegb. i
FuddbsZd-ZdtbNda, iigbdde'Zbpisein pfze<toubtu utoo^yy,z"aw^tyffi'w■2al^cZiiil^:l^ •

; (Uuiagd: :zd^4i^mk Hf 1 t(ostdMe p- fi^gotowdnj wopdrciu 6 fomuidf\ opts pri(edMdtu ■.spmmienid i Jofmuldr^ppis
;  rdwnotvd'^oM. Nd fir 1 do umdivy b^dii sktdddc sii tdk^ dpisj. — p'ecjifikage iechnicdpe dostarc^ptie prs^s(^ i
pWykddddicppd-idedw^ . ■ ■

'2., WykbiSawGa zobbwi^zuje si?, iz dbstatczony przedffiiot umbxyy bgdzie fabtyczriie hb\Sy braZ bigdzie
pochodZiFz biez^cej pfbddkcjiytj. bgc^ie y^rpdukqwany me \yc2estbej niz ;ty 20l8 r. , '
Wykonawca zobb\viji,zuje sie, iz dostarczbny przedmiot. umowy bgdzie \%'}y)roduko\vany zgbdnie ^
,zybbo\yi^zuj4,Gynd;: pfzepikatiii!-ptaway braz nbibianii, bgdzie d pelni ^XrattbsSbwy d fiadajigtcy rSig

,4.

5.

6.

db uzywania zgbdtue z jegb pfzezriacZefflein otaz bg^dzie posiadaFdeklatacje zgb&osci'CE. *
Wykonawca Zobbwi^zdje'isig dbst^czyc przedndoFufflOwy pochodzfgcy z legalnego zrodla, pbjgty
pakietein uptaWHien gwartni(^nych^'(ba wamhkacb opisanych W nkiiejszej utiibwie) zawartych.w .
cettie i sWiadGZbnycb przcz siec serwisoW^ produGeilta lub przedstatdGiela picbducehlk.
WykoriaWGa zbbbwiqzuje sig ria z^dalue kfofejkblWiek z bsob wskazanych w §4 ust.F b^dz*uSt,2
umowy tde2:wlbcziue,_p£zediozyc Zamawiaj^Gemu dokumenty potyderdzaj^Ge pbsiadanie dekiaracji- "j
ZgbdnbSGi GE, a takze'pbsiadkniie certyfikatow braz zgbdnbsc ze^staftdardatrd, b ktotyGh ttlowa W "
zal^cznikd, nt 1 do umbwy. . • . '
WykohaWGa zobowi^uje sig ;przekazaG WszeUde dbkurrienty, W tytn . licencyjne. a takze eWeatualne .1
ftosiiiki CD lub EVD zyditzarie z ptZedfmotein xitrioWy jedtiej z psQb'wskazauycb'.W §4 ust.1 lub ust;2
'UIliC)\^.!. , ■ ' . " ■ . ■ ; ■ ■ . ■

7r • . Wykbuawca zbbbwi^Zuje sig.i osWiadGza, ze.dbktimenty, UGencje bfaZ eWentualiie nosiiikij b ktbtych
>  Ittbwa. W.Ust.; 5;ibst.' 6,-nie liaruszaj^ ptaw intiych bsob lub pbckfiibtow, W tyfii" ptaW' autbtskith, praW |

;dO Zflakbyr'tbWttbwychy-ipatentoW^ dobt osbbistyeh oyaz; .ze .Wykbnawca poflbsi , tegp ■tytulu
GalkoWit%bdpbwiedzi^bsc prawnq, ! finansbW%'

8. Zama.ydaj^Gy z tytulu ztealizowania calego ptzedmibtu umoy^.ZbbOwi^zuje sig zaplacic Wykbiiawcy i
wynagcodz'eiubGalkbwitebkfeslone w §3 ust.l Urnoyy'. . ; ■ . .
WykOfla\yGa- poxwefZa, pbdwykonawcom Wykoriariie cZgsci , zaiilowienia. .wskazanej. ;W ;- bfe
WykbUaWcy zlbzonej W Zaiubwieniu nr ;29/pn/2018, tj.
stOsdwHie do trim dferfjt)! nie powietZa wykOnania Gzgsci zaiUowLfeida pbdwykbpawcbtn.

(\ v., .1

.9.



Nr zam6\den(ia: 29/pii/2018 wzoirumowy

10. W toku realizacji umoxvy WykoHawca moze dokonac zmiany podix^k6na'^(^ b^dz .zrezygiiOwac

z p'odtpykonawcy wskazanego w ofercde Wykonawcy zlozonej w zattidwiehiu tir 29/pfi/2018.
Zmiana bq;dz rezygtiacja wirina nast^ic w drodze piseiimego atieksu do utiiowy.

§2

lletmift i iniejsce ffeaUzdc^

1. Wykonawca Zobowi^uje si? dostarczyc ptzedtniot ilinov^ w tetrninie do 31.12.2018 r.

la. W ptZypadku, gdy ddtfizyfrianie przez Wykoiiawcg teflninu "w^skazanego ust.,1 hie b^Hzie ihozliwe
z przyczyh lezacych po stronie Zafhawiajacego lub wskiitek okolicZhosci sily ■wyzsZej (w roZuhiieniu
pfzj^glym w OfZeGZriictMe), bieg tethiinu ZOstahie za^eszony do czasu hsti^ienia przeszkbdy.
Okoliczhosd zawiesZehia terhlinu oraz jego kbhtyhuacji zostaha pbt^derdzohe przez Strony
ha pisihie st6so\Wiyha ahekserh do umO'^. JezeU okres ZawihsZehia przektoczy dat? 2l.Oli20l8 r.,
Zath'awiajacy b^dzie hiogi odsti^ic bd iifnb\^ albb rbZwiazac xohibw? stosujac bdpowiedhio § 7.

2. licehcje (licehcje ha bptbgrambwahie kbihputerbwe) dbstatczbhe ̂  ramach hihiejszej uhiowy zbstaja
~  udzielbhe ha czas nieokredony. Wykbhavirca oswiadcZa, iz pOsiada prawb db ich dystiybuowahia

i sprzedaiy, nie haruszajac praw, w tym prawa wlashosci braz praw ahtbrskieh ihhych osob lub
pbdmiotbw. Licehcje dostarczorie w ramach nihiejszej umbwy uprawhiaja Zama^siajacego
do uz)^bwahia dostarcZOhych wersji oprogrambwania ZgOdhie Z ich przeznaczenierh w pelhyih
zakresie ich funkcjbhalhosci;

3. Wykbhawca zbboxxdazuje si? dostarczyc sprz?t wlashym trahSportem, ha wlasny kbsZt i fyzykb
db miejsca Zhajdujacegb si? prZy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce dostawy).

4. O kohkrethym terhiihie dostawy Wykohawca zbbowiazuje si? poihfbrffiowac Zahiawiajacego
z CO hajhihiej jedhbdhiowym wyprzedzehiem: telefohicZhie pod hr telefohu ...: lub
za posredhictwem poczty elektrbhiczhej na adres e-mail:

5. Dostarczenie sptz?m winho zostac potwierdzohe protokblem odhiom iloscitiwevo. ktory Wihieh zaWierac
hast?pujace elemchty: hazwa i adres WykohaWcy (sprzedawcy), humer hihiejszej vuhoWy, rodzaj
i ilosc dostarczonegb spr2?fu Wraz z humerami seryjhymi oraz cbhami jedhbstkowymi oraz termih
dostar'czehia sprz?tu.
Dbstarczehie sptz?tu ihhego prbducehta badz ihhego modelu hiz Wskiazahy W tresd zalaczhika hr 1
db umowy, uniembzUwia dbkohanie skuteczhego odbioru takiegb sprz?ta. W takiej sytuacji
podpisahie protokblu bdbibru ilosdoWego hie b?dzie mbzliwe a strbhy umowy zobowiazahe b?da
do stwierdzenia na pismie, iz sprz?t dostarczohy przez .Wykohawc? hie zostal odebrahy przez
ZamaWiajacego z poWbdu rdezgodhosd w zakresie producehta lub modelu sprZ?m W stbsunku
do Wskazanego W umowie.

6. W przypadku reaUzowariia hmowy przez Wykonawc? dbstawami cz?scibwymi, ha cb Zamawiajacy
Wyraza zgbd?, dokumehtami potwierdzajacymi poszczegolhe dostawy cZ?sdbWe b?da odr?bhe
prbtokoly odbioru Hbscibwego - cz?sdowego.

7. Nie pozhiej hiz W dagu 3 dni pb podpisahiu ostathiego protbkolu odbioru ilbsdowego Zamatdajacy
zakohcZy tzw. bdbior jakosdoWy, ktory zostanie pbtwierdzohy profokbtem odhiom jakosciompo. Jedhym
Z waruhkow dokonaiiia odbioru jakosdowegp jest przekaZahie przez WykbhaWc? Zamawiajacemu
dokumehtu gwarancyjhego wystawionegb przez producehta. W trakde odbioru jakosciowego mi?dzy
ihuyhii Zamawiajacy moze dokohac badahia losoWO wybrauych komphtetow przehbshych ,
pod katem Speihiania wymagah niniejszej umoWy. Badanie hast^i przy uzyciu programu (testy)
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wskaZafiegd w zalaczhiku nt 1 do urnOwy. Zamawiaj^cy ttioze podja^c decyzj^ b ptZeptbwadZeniii
badania pod nadzoreni biegiego-rzeczoznawcy.

8. Kazdy z dbStairczonyGh .ptzez Wykonawc? konaputetow przefibsnych oraz riibnitbtdw 'winieti zostac

oznaczbhy pelnytn idbfityfikatbrerri: mbdelu, jednoznacznie identyfikujaoyin" kbnfigutacj^. Jezeli
ozflatzenife z tabliczki zhaniibncwej danego komptiteta pfzenbsnegb lub mbiiifbra b^dzie sptzeczne
z bznaczeniem ttiodelu wskazanego w zaiaczniku nt 1 do vunbwy, Zama^ajacy uZna, iz dostatcZony
model nie odpovdada x^mogom uino\^.

9. Jezeli podczas odbiotu jakosciowego bkaze si?, ze dbstatczony prZez Wykoflawc? sptz?t nie spelnia

wymagan okteslonych w umowie, szczegolnosci komputety ptzenosne nie speiniaja wymagan

dotyczacych wydajnosci odnoszacych si? do testow ptogramu PCMatk 10, Wykonawca zobowiazany

b?dzie do wytniany sptz?tu niespelniajacego kt6tegokol\Wek z wymagan umowy na sptz?t spelniajacy

wszystkie wymagania. W takim ptZypadku wymiana sptz?tu \^na nastiipic w ciagu 7 drii Hczac od

dnia zawiadomienia Wykonawcy ptzez Zamawiajacegb. Zawiadomienie moze nast^ic piseninie,

faksem lub na adtes e-mail Wykonawcy podany w § 4 ust. 3 umb^ty.

10. Podpisanie ptotokblu odbiotu jakosciowego zostanie uznane za tozsame z pbtwietdzeniem

nalezytego ■wykonania umowy, v/ sytiiacji, gdy ZamaWajaCy stwietdzi zgOdnOsc tealizacji ptzedmiotu
umowy Z umowa W zaktesie ilosci, jakosci odebtanego . sptz?tu, tetniinowosci dostawy
otaz poZOStalych wymogow umowy odnoszacych si? do dostawy sptz?tu.

11. NiebezpieCZedstwo ptzypadkotvej uttaty lub uszkodzenia dostatczanego sptz?tu ptzechodzi .
na Zamawiajacegb z chWla podpisania ptotokolii odbiotu ilOsciowego (lub ptotokolu odbiotu
ilosciowego - cz?sciowegO).

12. Obowiazek spotzadzenia ptotokolow, o ktotych mowa w niniejsZej umowie, spoczywa na
Wykonawcy^ Kazdy ptotbkoi ■winien bye podpisany ptzez ptzedstawicieli obu Stron umowy,
0 ktotych mowa odpOwtednio w §4 ust.2 otaz ust.3 umo^sy. .

§3
Wynagtodzenie calkOwite flmbwy i sposob zaplaty

1. Z tytuiu ztealizowania Caiej umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagtodze'nie calkowite
w wysOkosci: , zl (slownie: zlotych), w tym wynagtodzenie calkowite rietto:

zl, zgodiiie z zaiacznikiem nt 2 do umowy — kalktilacja cehowa.
(Ulvaga: ̂ tcic;^iknr2 i^staniepr^gotowanj n> oparciu opkt 1A.formulafl(a oferty).

la. Na Zamawiajacy spoczywa obowiazek podatkowy zgodnie z ptzepisami o podatku od towatow
i uslug w odniesieniu do elementow kalkulacji wskazanych w zalaczniku nt 2 do umowy do^ctpi

2. Wynagtodzenie calkowite okteslone w ust. 1 niniejszego patagtafu Zawieta WsZelkie kosZty, oplaty,
podatki (z Zasttzezeniem ust.la niniejszego patagtafu), otaz naleznOsci zwiazane z tealizacja umowy,
w tym kOsZty ttanspottu do miejsca dostawy, ubeZpieczenia ptzedmiotii umowy, tozladunku
w miejscu dostawy, a takze koSzty zwiazane z tealizacja zobowiaZan z tytuiu gwatancji i t?kojmi za '
wady.

3. Zaplata wynagtodzenia nasyi jednotazowO w fotmie polecenia przelewu w tetminie do 30 dni liczac !
od dnia dostatczenia do siedziby Zamawiajacego ptzez Wykonawc? ptawidlowo Wystawionej faktuty
VAT, na podstawie .ptotokblu odbiotu jakosciowego, na tachtinek bankowy WykOnaWcy podany
na faktutze VAT z zasttzezeniem postanowien § 7 umowy.
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4. Na faktuize VAT Wykonawca ■wiiiieti luniescic nast^puj^ce dane riabywcy: Nafodo'^ Fiindusz
Zdfb\cia z siedzibq, w WarsZawie ul. Grojecka 186, 02-390 Watszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^
i piatfiikiem fakttir VAT jest Sl^ski Oddziai Wojewodzki NFZ z siedzib4 w Katdwicach, ul. Kossutha
13, 40^844 KatbMce.

5. Wattbsc btutto faktury VAT -vvystavworiej ria podstaVie ainiejszej .UffiD\^ fiie tiibze pizekroczyc k\S/bty
wj^a^bdzenia calkbwitegb .btuttd, o ktotyin liidwawust. 1 nimejsZego paragrafu.

6. Za dat<e dbkonania plattibsci •wynagtodzenia uZtiaje si? dzien obd^zenia rachunku Za•ma^wiaj^cegd.
7. Zatnaidaj^cy Zaplad Wykonawcy odsetki ustawo^ve za opoznienie w zaplade wynagrodzetlia, liczone

bd dhia nast?pnego pb diiiu, -w ktorym zaplata nliala bye dbkbnana, pb btfZymauiu piseirttiego
weZwaiiia db zapiaty^

8. PrZeniesieiiie \derzyteliiosci ■vs^mkaj^cych z niniejszej umbwy prZez Wykobawc? na bsbb? tfzeci%
wynftaga pisemnej Zgbdy Zaflia^daj^cego, pod rygoreni niewaznosei.

9. W przypadku ustaWbwej Zftiiany stawki pbdatku VAT w bkresie realizacji niniejszej unib\s?yj ztniana
zbStanie ut^gl?dniona w titriGwie. W ptZypadku Z\d?kszenia stats^ld pbdaticu VAT, ■wynagrbdzenie '
calkowite nettb umc-wy (ust. 1), iff tym takze wattosci netto pbdane sff zal^cZniku nt 2 db umo^,
ZbStanie bbnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktuainie obotditzuj^cej stawki podatkii VAT,
wynagtbdZenie calkbwite btutto umowy (ust. 1) nie ptzektoczylo ceny oferty ziozonej ptzez
Wykbnawc? W zanioydeniu nt 29/pn/2018, tj zl btutto. W ptzypadku zttiniejazenia stawki
podatku VAT, do wynagtodZenia calkbwitego nettb umowy (ust. 1), w tym takze do Wartosd netto
pocknycb w Zkl^cztiiku nt 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizsZej)
wysokbsd. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjanii dla wynagtbdzenia
umowy ZbStanie wptbWadZona iff dtbdZe pisemnego aneksu db urfioWy.

§4
1. Osbb^ ZbbbWi^zan^ i uptawnibn^ ze sttbny Zamawiaj^cegb db stalegb nadzbtu nad tealizacjq,

niniejszej umoWy W zaktesie fotmalnym, jest: , tel. , adres e-mail:

2. Osbbq, zobbwi^zan^ i uptawnionq^ ze sttbny Zamawiaj^cegb db Stalegb nadzbtu nad tealizacj^
niniejszej titnowy W zaktesie metytoiycZnym otaz upowaznion^ do podpisania ptbtokblow, o ktotych
mbwa w niniejszej umowie, jest: ..., tel j adtes e-mail: lub , tel.
adtes email: Dla skutecznosd wysfatcZy dzialanie jednej z wymienibnych osob.

3. Osbb^ lipoWaznion^ ze sttony Wykonawey do podpisywania ptotbkoloW, o ktotych mowa
w niiiiejszej tunoWie otaz zobowi^zan^ do nadzbtowania tealizacji umowy jest tel. ,
tel. kom. .............. adtes e-mail:

4. Eweniualna Zffliana osdb wskazanych W ust. 1, 2 lub 3 dla. sWojej skutecznosd b?dzie wymagala
jedynie jednosttbnnego pisemnego oswiadczema skietowanego do dtugiej Sttony umowy. W tteM
osvidadcZenia Winien zostac wskazany tetmin, od ktotego obowi^zuje zmiana.

§5
Waitnnki gWatancji i t^kojriii Za wady ptZedtniotu limbwy
1. Wykonawca pbnbsi odpowiedzialnosc za wykonanie ptzedmiom umoWy.
2. . Wykonawca, udziela 36^miesi?cznej gWatancji otaz t?kojmi Za Wady ptzedmiotu, umowy

na warunkach oktedonych w niniejszym patagrafie otaz w zal^czmku nt 1 do umowy. Bieg oktesu
gwatancji i t?kojmi za wady licZony jest od dnia podpisania; ptotokolu odbiotu jakoscibwegb.

4
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Gwaraiiteirri z tytuiu niniejszej gr^afancji jakosci w calym okrfesie udzielonej gwairaficji jest zatovrao

Wykoiiiawca jak i prdduceiit. Sefwis sprz^tu b^dzie realizowany pfzez ptoduGetifa lub prZedsta^sdciela

producenta.

3. Wykofiawca zobotd^zuje si^ do bezpiatinego usuini^cia wad fizycznych przedmiotu unaowy
(ifiap'raiwa) lub do beZpiatHegO dostatczenia przedmiotu WOlnego od wad (tiymiana), jezeli wady

ujavwda; si? w Okf esie gwataneji.

4. Zamatdaji^Gemiu przysltiguje z^darde dostarczenia przedmiotu wolncgo od wad (wymiana), jezeli

W okresie gwaraiicji dokotialie Zostaly go najruniej dwie jego naprawy, a przedmiot umo^ jest nadal

wadliwy.

4a. WykonaWSa moze dokonac dOSt^GZenia przedraiotu woInego bd wad (\^miaha), jezeli usunieGie

wady wiazaloby. si^ z hadmiemym uttudnieiliem dla Wykoria#cy albo byioby flieuZasadmone

ekottomicZflie. jezeli nie jest mozliwe dostarczeiiie (wymiaiia) przedmiotu -veolnego' od wad
0 patametraGh idecityCZHyGh jak opisano w zal^GZniku nr 1 do umo'wy, Wykon'avi^Ga mOze dostarGZyc

przedmiot o parametraGh lepszyGh. OGCna GZy parametry propOtioWanegO przedmiotu sq, lepsZe

fialezy do ZamaWiaj^Gego.

5. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okoliGZnosGi uzasadniajacyGh z^danie wymiany, OpisafiyGh

w ust. 4 niniejszego paragrafu, WykonawGa zobowia;Zuje si? do wymiafly sprZ?tu na wolny od wad

w tetmitiie 14 dni Ugz^g od dnia otrzymania zawiadomienia o \eadzie.

Termin naprawy sprzytu b?daGego przedmiotem niniejszej umowy przez Wykonawe? wraz z jego

dOstarGzeniem do siedziby Zamawiaja[Gego (KatowiGe, ul.,Kossutha 13) w okresie gwarantji wynosi

do 14 dhi liezac od dma odebrania sptz?tu z siedziby Zamawiaj^cego. W przypadku gdy WykOiiawGa

przewidtije, ze tetmin tvykotiania naprawy b?dzie dluzszy niz 14 dni liGza;G od dnia odebrania sprz?tu

z siedziby Zamawiaja,Gego, do Gzasu wykonania naprawy Wykonawca Zapewnia bezplatnie jednostk?
zast?pGZ4 0 parametraGh go najmniej takioh samyoh jak jednostka uszkodzona. Jednostk? zast?pGza,

WykonawGa dostarGza do siedziby Zamawiaj4,Gego tiajpbzniej w nast?pfiym dniti rObOGZym

osGiami lezaGymjedhOstki uszkodzonej do naprawy i stvderdzeniu wydluzonego GZasu naprawy.

Wszelkie koszty zwiazane z tvymian^ sprz?tu, ewentualn% instalaeja i transportem oraz jego tiaprawa

(w sZGzegolnosGi koszty roboeizny i ez^sei) w ramaeh uprawfiieh gwaraneyjnyeh oraz z tytulil r?kojmi

Za wady ponosi WykoilawGa.

7. WykonaWGa ZobowiaZtije si? do odbioru sprz?tu z siedziby Zamawiajacego W naStypnjmi dniti

rOboGzym po zawiadomieniu o konieeznosei dokonania naprawy sprz?tu.

8. W przypadku awarii dysku twardego komputera WykonaWGa zobowiazilje si? do przeprowadzeriia

diagnostyki awarii w siedzibie Zamawiajaeego przy udziale praoownikow ZamawiajacegO.

Przeprowadzenie diagnostyki awarii oraz jej uStini?Gie winno nast^ic w oiagu 14 diii liezae od dnia,

w ktorym Zamawiajaey dokonal zgloszenia awarii.

9. Wszelkie zgloszenia w ramaoh uprawnieh gwaranGyjnyeh Zamawiajaeego badz Z tytuiu r?kojrni
za wady wymkajacyeh z niniejszej umowy, moga bye skuteeznie przekazane Za pOsredniGtveem faksu
na numer WykonaivGy: lub pOGzty elektroniGznej na adres e-mail WykonaWGy:

—  Fakt Otrzymania zawiadomienia Wykonawca obowiazany jest natychmiast
potwierdzic za pOsredniGtwem faksu na numer Zamawiajaeego; lub poeZty
elektroniGznej na adres e-mail Zamawiajaeego:

10. WykonaWGa zobOwiaZuje si? w okresie udzielonej gwaraneji do zapewnienia nieodplatnego
serwisbwania SprZ?m w punkde serwisowym producenta lub przedstawieiela producenta. Gwarantem

uw
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iia iiasadzie solidarnej odpowiedzialftosci jest Wykoiiawca otaZ pfoducent Wystawe^ dokufrietitu

gwataiicyjilegd ydiden bifc pfoducent.

11. WatUnki gwataittcji bpisarte w doklimentach gt^aiaiicyjnych pizedtrddtii w tytct okires

gwarancji i tekojffii za ~wady mb^ bye kbrzystniejsZe niz wairunki gwarancji i rgkojmi za wady

wytiikaj^ce z iiiniejsZej utrib-dy. Warufiki gwarancji bpisatle w dbkurnentach gWarancyjnych

prZediniotu nttibWy, nic inogq, bye sprzeczne, z zastrzfezfeniein regulacji zdania pbprzedniegb, od

WarunkoW gwarancji i r^kojnai za Wady wynikajacych z niniejsZej nmbwy — "w prZypadku Zaistnienia

takiej syfuacji bbbtidjtzuj^.pbstanbwienia unibwne.

Wykbnawca przekaze ZamaWiajacemu wsZeUde dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu

pbdpisania prbtbkbin o'dbibru jakoscibwego.

§6

Kaiy uitribwne

1. W razie niewykonania lub nienalezytegb Wykbnania unabwy, Wykbnawea zaplaei Zamawiaji|cemu kary

tanbwne;

1) W Wysbkbsd 10% wynagrbdzenia calkoWitegb brvitto bkredbhego W § 3 ust. 1 unibWy —
w prZypadku odstspienia od utnbwy b£j,dz w przypadku rozwi^zatda unaowy przez Zamawiajacegb
z przyczyn lez^cych p© stronie Wykonawey, o ktorych moWa w §7 umowy;

2) W wysokbsei 50 zl za kazdy dzien bpoznienia w dostawie sprz^tu w stbsunku do tebninu

Wskazanego W §2 ustl UmoWy, z ZastrZezeniem postanowien §7 urnovty;

3) W wysokosci 250 zl .za kazdy dzien opoznienia W wymidiie sprz^tu na wolfiy od wad w stbsunku

do teriliinn blbreslbnegb §5 ust.5 zd. pie^sze unibwy; >,
4) vit wysokbsei 200 zl 'Za kazdy dzien opozfiienia W najpraWie sprzgtu W stosunku do tettninu

Okresionegb w §5 ust.5 zd. drugie uniowy;
5) W Wysokosci 200 zl za kaZdy dzien opoznieHia w dostarczeniu jednostki zast^pezej w stosnrLku

do terfliinu okreslonego W §5 ust.5 umoWy;

6) w wySokOsei 250 zl za kazdy dzien opoznienia w odebraniu sprz^tu z siedziby Zamawiaj^cego

w stbsunku do terrninu okredonegO W §5 ust.7 unaowy;

7) W wysokosci 350 zl za kazdy dzien opoznienia w wynaianie.sprz^tu niespelniaj^cego Wynaagan
unaOWy W stbsunku do ternainu okreslonego W §2 ust.9 umowy;

8) W wySbkbsci lOO zl za^kazdy dzien bpoznienia W stosunku do terminu, o ktoiym moWa W §5 ust.8

zd.2unaOwy.

2. ZamaWiaj^ceihu •prZyslUguje prawo dochbdzenia odszkbdowania uzupelniajqpegb db Wysbkos'ci

rzeczywiscie pbniesionej szkbdy.
3. WykonaWca zaplaei ZanaaWiaj^cemu karg urnown^ w. temainie 14 dni licz^c od daty btrzymania

Wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kaiy, Zanaawtaj^qr nibze pOtr^cic
nalezn^ ttlu kar?, jak rbwniez nalezne mu odsetki od kary, z dowokiej naleznosd WykonaWcy, jak^ ma
on w stbsunku do Zanaawiaj^cego (w tyna w sztzegolnosci z wynagrodzenia)w

4. Sankcja w postaci kary umoWnej Zostaje wyl^czbna w prZypadku wyst^ienia bkOlicznosci sily Wyzszej
w rbzundeniu przyj^tyna w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzUe, niempziabsC; jegb
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przeSxdflzeflia, nieftloznbsc zapobiezeliia jego skutkoln), takich jak w szcZegolnosci wojhai katasttofalne

dzialania ptzytody, Zattueszki uUcZhe/o lie riiiaiy ■^iyw ha N^konanie Uliib\^.
W takM pirzypadkuj o okdHcZhosciach,, o ktorych ihowa pbwyzej oiaZ ich \vpiy^e ha wykbhahie ;
umbwjr Wykbhawca zobb-vd^zany jest nieZwlocZnie poinfothibwac Zamawiaj^cego na pishiie braz
uzyskac pisemhe stanb-wiskb Zamawiaj^cegb co do kwalifikacji zdarZeniZ, ha jakie pbwbluje si?
Wykohawca, jakb sily ■w^zszej ofaz jej wplywu ha wykonariie utnowy.

5. Sankcja w postaci kaiy uriiowhej Zostaje wyla,bZbha rotwiiez w przypadku, gdy bdst^iehie bd ulhbwy
b^dz rbZwia,zahie uhibwy ptZez Wykbhawc?' a takze hiedottZyhiahie prZeZ Wykbhawc? tennihU
wykbhahia zahibvidehia b^dz ihhegb tethiihu, db ktotegb zachbwahia Wykbhawca jest zbbbwit^zany ha
podstat^e hihiejszej umowy, zbstalo spbwbdbwane bkolicZhbsciaihi leza^cyhh po strohie

6. Sytuacje wskazahe w ust.4 i 5 powoduja za^wdeszehie biegu tetlhihow do czasu hst^iehia przeszkbdy.
OkbUcZhosci zatvieSzehia terininu oraz jego kohtyhuacji zostah'a potixdetdzohe ptzez Sttbhy ha pishue.

§7
1. Z uwagi ha okbliczhosc, iz prZedmiot uhiowy jest fihahsowahy ze srodkow ihwestycyjhych toku

2018, Zahiawiajacy zasttzega, iz w ptzypadku opozhiehia w dosta^wie sprz?tu w stostihku do tetmihu,
o ktofyhi hibwa w. §2 list.! iimbwy, ptZekracZajacego dat? 21.01.2019 r., Zamawiajacy b?dzie mogi
skbrZystac Z ptawa db:

1) bdst^iehia bd hhibwy:
a) sytuacji, gdy w tethlihie do dhia 21.01.2019 £. Wykbhawca hie dbstatcZy zadhego sprz?th
obj?tego pfzedmiotetn lohiowy albo dbstarcZy jedynie hibhitbty kbmputetowe lub hibdiily pathigci, o
ktbtych mbWa pkt 1.2 i''3 zaiacznika ht 1 do umowy;
b) W sytuacji hie\^stawiehia i hiedostarczenia ptzez Wykohawc? w terhainie db' dhia 25.01.2019 r.
faktuty Za dbStarczbhy sprz?t, cb do ktorego Zahiawiajacy dokOhai odbioru jakoscioyeego.

2) tozudazahia ttmoWy — w ihhych przypadkach opoznienia W dostawie sp'rZ?tu niz opisahe w pkt 1 lifca,.
pod waruhkiem, iz w terhlihie do dma 21.01.2019 r. Wykohawca dostatcZy przyhajmniej komputery
ptzehbsne opisahe w pkt 1.1 ZalacZhika hr 1 do umowy.

2. Odst^iehie od limowy, o ktotyih mbwa w hihiejszej umotvie, ■wdnno hast^ic popirZez pisemhe
.  bswiadczehie zlozbhe Wykohawcy ze wskazatiiem ha okoUcZhosd stahoWace pbdstaw? bdst^iehia

od uttio-w^. Odstapiehie od uhibwy winno hast^ic w termihie do 7 dhi liczac od dhia po-v^i?cia
Wadbmosci o prZyCZyhie bdstapienia pbprzez pisemhe bswiadczehie Zlbzbhe Wykohawcy.

:W ptzypadku odst^iehia od umowy Wykohawcy hie ptzysiuguj^ z tego tytulu zadhe tosZczehia
w stosuhku do Zamawiajacego.

3. Rbzwi^ahie tirhoWy, o ktotym hibwa w hihiejszej umowie, Whhb hast^ic pbpiiez pisemhe
oswiadczetiie zlbzbhe Wykohawcy ze wskazahiem ha okoliczhosci stahowiace pbdstaw? tozwiazahia
umowy. Rozwiazahie ilmoiXy hast?puje ze skutkiem hatychmiastowym w dhiu zlbzehia Wykohawcy
pisemnegb oswiadczehia. W ptzypadku tbzwia,zania umowy Wykohawcy ptzysluguje wyhagtodzeiiie
jedyhie za faktyczhie dostatczohq, cz?sc sprz?tu, cb do ktorej Zahiawiajaby dokbhai odbioru
jakosciowego.

4. ZarowhO w ptzypadku odst^iehia od umowy, jak i jej toZwiazauia Zamawiajacemu ptzysluguje
uptat^ehie db haliczehia WykohawCy (hiezalezriie od ihuych kar umowhycli) kary umowhej,

. b'ktorej hibwa w §6 ust.1 pkt 1 uihOWy, z zasttzezehiem §6 ust4 i 5 umbwy.
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§8

1. Wykdiiawca wiliosl zabe^if)ieGzeiiie fialezytegd ■wykonailia utiid"^ w tiTysokosci zl (sld\^e:
•••■•••• zibty'ch), CO stanowi lO%''^n.agrc)dzenia calkb^tego bMtto amo~w^ (c'e&y ofetty brtittb). '
ZabfezijiecZeidekbstalo ■v^^niesicifie w forrnie:

2. W traktie fealizacji-uao'wy Wykonawca moze dokpnac Zmiany fbtmy ZabeZpieczienia na jfedii^ liib
kilka form, o ktotj'ch i-niowa w art. 148 ust. 1 usta"\yy- PrSwo Zamot^d'en pubKczftych. Zifiiafia formy
ZabeZpietZeilia musi ZOstac doko'iiaha Z Zachowafliem d^losci ZabezpiecZeiiia i beZ zmniejsZafiia
jegO ■vS^sokosci. O zamiarzc dokonania zmiany formy ZabeZpieczetiia WykoUa"Vvca obo^vi^zaUy jest
poinfotmowac ZiamaMaji^cego z odpo^dednim ■wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zosfatiie -w^rovcadzona stbsO'wmym aiieksem do umowy.

3. W okresach przysiugujq.cych Zamatdaj^cemu na zwrot ZabezpiecZefaia (odpotdedriip 70 % i 30%),
Zama'vdaj^cy nie liioze ZOstac pozbawiotiy mozliwosci wysti^iema z foszczeiiiem z tytulu
Zabezpieczenia nalezytegO wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wjrst^iio
w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w fOHnie dokumentu - i
w okresie waznosci dokumentu). i

4. Zwcot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane Zostan^ zgodnie z art. 151 Pra-w^a zamowien
pubHcznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umo'^ zostanie Zwrbcone w terminie do 30 dni
Hczac od dma' podpisania protokolu odbioru jakosdonrego do Ms^sokosd 70 % \wtie'sionego
Zabezpieczenia. Pozostale do 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezjrtego u^konania umowy
ZOstanie znnocone nie pbzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu irbkojmi Za wady.

§9
Umowa 6 zachntvahiu pbufhosci w NFZ

1. Osoby bioraCe udzial w realizacji umowy ze strony WykonaWcy, oSOby po sttofiie. Wykonawcy
nadzorujace umowg, a takze majace bezposredni dost^p do sprzgtu Zamawiajacego W Zwiazku z realizacja
niniejszej umowy, W tym w okresie reaJizoWania zobowiazad z tytulu gwarancji i rekojmi za wady,
zobo^dazane sa do zachowania W tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczacych Zamawiajacego,
W tym technicznyth, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych OsoboWych
podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w ttakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekaZania
tych informacji oraz ich zrodia. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby
i  podmioty, ktorymi posluguje si? wykonujac obowiazki W)mikajace z niniejszej umoWy
(np. podwykonawcy). OdpoWiedzialnosc za naruszenie pOwyzsZych nakazoW spOcZywa na Wykohawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomiedzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanOwiaca Zalacznik nr 3 do niniejszej umoWy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiazaniu do zacbowania
poufnosci, o kto'lym mowa W umowie o zachowaniu pOufnoM W NFZ, upfawnia Zamawiajacego
do naliczenia Wykonawcy katy umownej w wysokosd i na zasadach Wskazanych w Umowie o zachowaniu
poufnosci w NFZ, a takze do poWiadomienia stosownych organbw. Wzor Oswiadczenia o zobowiazaniu
do zachowania poufnOsd stanowi zalacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stroilie Zamawiajacego zobowiazane sa do zachowania w tajemnicy infoimacji zastrzezonych
jako tajemnica prZedsi^biorstwa oraz danych osobowych w gtanicach przeWdzianych w obowiazujacych
przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji orazr
ich zrodia.



■ V ■ 4 ..■ ., .-J . jj, ;...t,;i;4.-. ■ 7 .4 - ,■ -X- . ,7 7 I:-,.. .-',; - 4 7^:77.-7, V;-

■N
§

M
■p :a J9
ta w «
o'tJ ̂
o "g it

 #i j
Q^fl

i ° l

Nr iamowienia: 29/pn/20l8 wzbf umO\^

§10

1. Zama-^aj^cy dbpus'Zcza fia etapie tfealiZacji umo\\^ fflo^liwosc dbstarczeriia prZez Wyko'flawcej ila:^ jegb
pisefnfly -w^bsekj iaiiego iiiodelu sptz^tii tego sain'ego pfbdliGbftta (p. bdpowibdiiib kblripUtera
przbnQsfiegbj mbnitofia lub^ rrtbduib patni'gci RAM) niZ tnodel wskazaiiy ^ ofeSGie zliDZobej pfZez
WykbdawC? w zamo-Mebiu nr 29/pti/2018, pod warunkiein i^Gzbego. speltiietlia p'oiiizsZycli

a) ihny fhodel sptz^'tu tegb- safiiegb prbduGenta b^dzie speiniai wymbgi opi§a'ne w Zatno'wdtemu
rb: 29/p"li/2018, p. me b^dzie gbtszy, od nibdelu wskaZaHego w zali^cZliiku nt 1 db titnbN;^;

b) Gefla za itiby biodel sprZ^lii tde b^dzie wyzsza (tzii. mbze bye flizsZa) bd Geby za fiiodel A^akazaiiy
zai^GZftiku br 1 do um'b^; .

c) Wykobawca pfZediozy ZabiaT^ajatGeiriti pisemfie, bsvdadGZenie prodbGeiita (lub pirzedstaydGiela
prodbGenta) spfz^tu pottviefdzaj^ce, iz ffiodel sptz^tti wskazaby w'zai^cZflikvx liir 1 do umowy fiie jest
mozliwy do" dbs tarcZenia przeZ Wykbnawe?.

2. Zasady opisane w ust.l znajd^ odpb-vwednie zastosowatiie w przypadku Zariiiam do'stafeZehia przeZ
WykbtiawG? ibbegb mbdelu pfOGesota kbinputerbwego tego samegb produGeiita niz inodel wyiiikaj^Gy
z ofetty zMzbnej 'w zatnoAtbetub br 29/pti/2018.

3. Zmiana, o ktorej bibwa w bst. 1 i ust. 2, wymaga sporZ^dZebia pisembego abeksb do iibio^
pOprZedzb'bego pisebrb^ Zgod^ Zabiawiaj^Gcgo. Zbiiaba ta bie ma wplywu ba bieg tetbiibu ■wykobabia
bbi6\vy.

§11

1.

2.

3.

4'.

5.

Umowa biniejsza zbstala Zawatfa w wynikb udzielebia Zamdtiwiebia pbbliczbego w trybie ptzetargu
mebgrabiczbbego ba podstaHvie ustat<y Z dbia 29.01.2004 r. Prawb zamowien publiczbych.
Kazdofazbwa zmiaba postaboypen bibiejszej ubiowy, przy uyTZgl^dbiebib ttpp^tkow w bifej
prze\^dziabyGh, ■«p?biaga'c b?dzie forbiypisembej pbdjrygorem bietvazboaci. ■
W sptawaGh biebiegblbwabyGh pbstabOtsPeniabli biniejszej bmbyy m'aj4 zastb'soi^abie.ptZepisy ustawy
Prawb zambyPen' publiGZbyGh oraz Kodeksu Gy^^Plbego.
Umoy?-a bydzie realizbwaba Zgodbie z ofert^ Wykobawey zloZbnq, w ZiamdbPebib br 8/pn/20l8.
Ewentualbe spbty potZstale ba tie stosbwabia biniejszej umowy, Sttbby poddaj^ rbZstrzygbiycib s^db
wlasciwego dla siedziby Sl^skiegb Oddzialb WojewodzMegO Narodowego FbbdbsZn Zdrbwia
(Katowice).
Umowa ZOstala spbrz^dZbna w ttzeGh jednObrzmi^Gych egzemplarZachi Z GZego dWa egzemplarze
otrzymuje ZamaWiaj^cy, jedeb egZemplarz ottzymuje WykonaWGa.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWGA

NACZELNIK
Wydziahi Admini.stracyjno-Gospodarczego , ,

Slqskiego Oddziafu Wojewodzkiego • 'Narodowego FunduszuZd^ia w Katowica^j^cznikiftl-^opisptzeamiotai^^ ' '
Z^^czfiikiir 2 ~ kaikulacja'c'^6wa ^ ^
Zal^cznik nr 3 - umowa d zachowaiiiu poufnbsciMan Zinlkn Zal^cznik rir 4 - peJnpmo'cnictwo

mgr Terssa Uzdowska Narodo

■ Sgowyfoiewddakiegp.iszai ZdrtwiaysKatdvincach

jenyGladysz-
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Nr zambwifenia: 29/pn/2018
Narodouy Funciiisx Zdrowia zat^cznik nr 3 do unhowy - wz6r Umowy

0 zachowanid poufnosci w NFZ

UWiOWm 0 ZAGHd\AWVNIU PdUFNOS^^^

zawarta w dniu vv KatowiGach pomi^dz^^^^^^

Narddowyrti FuhduSzeifi Zdfbwia ^l^skirti dddziatem Wbjewodzkim z siedzlb^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- Sl^akiggb Oddzialu Wbjewbdzkiegb Narbdbwegb Funduszu Zdrbwia,
W imibhiu ktorego dzibta: ha pbdstawie pgtnbmbbnictwa^^
z dnia ,

f zyvahym dai^ .jZamawiaj^byf^^
' ■ 'a- ■ , , ■

.....................v........... z sibdzib^ w adreg- vvbis^hyrh db

............w.v.......;.. prowadzonego przez pod nurhgrgm

/jezeli dotyczy/,
NIP: , REGON: , wysbkosG kapltatu zakladowegb: /jeZbli dotyGzy/,

w imienlu ktbregb dziata:

■^........;.....;^v...........rZwahyrhdal^„WykbhaW/G^",
:btr^GI hast^t(j;qGej:

W z\A/ji|ZkU z.pbdpisahibrh umowy hr z dnia ., ktbfbj pi^edhiibtbrh jbst
zakup kofrrputerow przerws^^ wraz z osprZ§tem, zwanej dalej iiUmbw^ pbdstawbw^",
Strbny w Gela wlasblvygj bGhrbhy dbhyGh poufnyGh udbst|phiahych vyzajehhhlg w
malizaGji uhlbwy pbdstawbwej posta go nastbpujb:

§1

llbkrbG vy bmbWie uZytb zbstsy^ wyfazy Jhfbltnacje P

1) pfzgkazywabe WykbnawGy wbzblkie informaGjb |ub dane, usthe> na pi§tfiib lub
zapisane w inhy spbsob, dotyoz^oe spraw, planow dzlafalnosGl gospodarozej lub

przedsl^wzi^c strbny zwi^zanyoh Z realizaoj^ umowy podstawowej,

2) wszelkle rozmowy prowadzone poml^dzy przedstawiGielami Stron w Zwi^zku

z realizaGjq umowy podstawowej braz informaoje przekazywane w ioh trakoie przez

Zamawiaj^oego.

§2

1. Z uwagi na udost^pnianie informaoji Poufnyoh Wykonawoa zobowiqzuje si^ do:
1) zaGhbwania w tajemnioy wszystkioh informaoji Poufnyoh, niezaiezhle

od formy, wjaklej zostaty mu przekazane;

11/
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d zachdwaniu poufnosci w NFZ

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wy^cznie na uzytek prowadzonej wspotpracy

w zakresie rdalizaGji umpwy podstawbwej;

3) zapewniehia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechdwywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ si^ one w posiadanlu

Wykonawcy;

4) ujawnienia informacji Poufnych wyf^cznie osobom biorqCym udziai w reaiizacjl

umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te nlezb^dne dia

prawidtowej reaiizacjl umowy podstawowej;

5) poinformowania os6b, o ktorych mowa w §2 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy, 0 poufnym

charakterze udost^pnianych 1 przekazywanych infornriacjl, pouczenia w sprawie ich

traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3

umowy o zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

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

ha takq czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne

, w zwi^zku z reaiizacjl umowy podstawowej. Zamawiajqcy zobowi^zuje si? do

ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby reaiizacjl umowy podstawowej osobom

bior^cym udziat w reaiizacjl umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore

okaz^ upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziatu w reaiizacjl umowy podstawowej:

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawieraj^cych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz

ze wszystkimi kopiami b?d^cymi wjegp posiadanlu. Sposob zniszczenia materiatow

winien uzyskac pisemny akceptacj? Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowi^zkow 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 z^danie Zamawiaj^cego, w terminie

do 14 dni licz?c od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby bior^ce udziatw reaiizacjl umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze

obejmuje wszelkie osoby wystppuj^ce po strohie Wykonawcy, w tym rowniez

podwykonawcow) winny ztozyd oswiadczenie zobowi^zujqce ich do zachowania

wtajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru okreslonego wzat^czniku do niniejszej
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uffidwy - w sytuaqi, gdy zadhodz^ przeslanki do ztozenia takiegb otwiadGZenia. Kdzdo

z pddpisanych divviadczgn Wykonawca zobovvi^zuje ztozyG Zamawiaj^Gerhu przed

przy?t^pidhiefti do faktydZhoj urnowy podstawovvej przdz dan^ osobf.

Obowi^zdk. poviryzszy dotyGZy w rbwrtym stophiu ds6b wykonuj^GyGh GzynnosGi

zwi^Zane z wypetnianiem zobowi^zan Wykonawcy z tytuiu gwaranoji i r^kojmi za wady

pfZddmiotu uf^ovvy podsta^^

4. W pfZypadku nieztozenia ZamawiajaGenlu osvA/iadGzehia, 0 ktbtyrin rtiowa w uStiS,

.  w sytuaGji, gdy zachodz^ przestanki do ztbzenia takiogo bswiadczoniai WykbnawGa

zaplaGi ZaPiay/ii^^Gbbiu'tytulem kary u rbbwrtej kwpt^ 1 zfotyeh (slbwiri ie: jedbri

^  tysiac Zibtyoh) Za kazdy prZypadek nieztozenia bswiadGzeiiia.
5. ■LaGZha v/vysbkosc kar umbwnyGh, b ktbryoh mbwa w ust. 2 i ust.4 nihiejszago paragrafui^

hie moze przekfbGzyG wysbkosci 50% (stbwhle: pifcdzleslat prbGeht) wyhagrbdzehla
brutto \A/skazanegb w §3 ust. 1 urnowy podstawowej.

6. ZamawlajaGy zastrzega sbble prawo do doGhbdzehia, na zasadaGh ogblhybh,
bdszkbdowaniaw wysokoscl przewyzszajaGej kar^ umowha, w przypadku, gdy szkoda
pbhieslbna przeZ Strong pbszkbdbwanaprzekraGza wySbkosG kary uifhbwhej, b ktbrej
mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza WykonawGy wobec ZarhawlajaGego przez caly

czas trwania umbwy podstawowej, jak rbwnleZ po jej zakohczeniu lub wygasniaGiu,
a takZe w okresie gwaranoji i rpkojmi za wady, bez wzgl^du na podstaw^ prawna (tak

kontraktowa, jak i deliktowa) i przyozyna tej odpowiedzialnosoi, ograniozona jest do
szkbd rzeozywistyoh. Ograniozenie i wytaozenie odpowiedzialnosoi nie obejmuje:
a) przypadkbw wyrzadzenia szkody z winy umyslnej;
b) innych przypadkbw okreslonych bezwzgl^dnie obowiazujacymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawoy urnowy podstawowej winni zostac zobowiazani przez

Wykonawca do przestrzegania zobowiazan wynikajaoyoh z niniejszej urnowy.

§3

1. Zobowiazania okreslone w §2 nie maja zastosowania do Informaoji Poufnych:

1) ktbre sa w dniu ujawnienia publicznie znane;
2) ktbryoh ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mooy przepisbw prawa.
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2. Jezeli Wykdnawca zdstanie Zdbdwi^zahy na fridcy prawa lub wezwania Scidu

dd ujawhienia jakichkdlwidk Infdrmacji Poufnych, niezAA/tocznie zawiadditii na piisrnie

zamavviajqeegd przdd ddkonanierti ujawnienia.

3. Wykonawca zdbowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du do ujawnienia Informacji

Pdufnydh, b^dzie uprawnidny dd ujawnienia mfdrrnaoji Pdufnej wytbcznie w zakresie

wymaganym prawem oraz zdbdwi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionydh srodkdw

majqcych na celu upewnienie si?, ze Informacje Poufne sc| traktdwane jako poufne.

n

§4

V^kdhawda pdnosi ddpdwiedzialnd^c za przestfzeganie pdatartdvtfien niniejszej urtid^

pfzez swdich pracdWhikdw b?dz inne dddby, klore b?d? zaangazdwane

w prdces rdaiizadji umdwy podstawdwej pd strdnie Wykonawdy (w tym takze za

pdd wykdnawcdw).

§5

Ninjajsza umdvya zdstaje zavvarta na dkres obowi^zywanla umd\A/y pddstawdvvej, z tym zd

zdbdvi'idzanie , dd zachdwania tajemnidy i poufndsdi Ihfdrniadji Poufnydh

i ddpowiedzialndscz tegd tytufu. pdzdstajd w itiddy takze pd wyga§ni?diu niniejszej umdwy

draz umdwy podstawdwej, nie v\^t?dzajgc okresu gwarandji i rekdjmi za wady przedmidtu

umdwy podstawowej.

§6

Wykdnawda pdtwierdza i wyraza zgdd? na td, ze nie b?dzie uprawniony do nabydia

zadnych praw dd informadji Pdufnych przekazanych przez Zamawiajqdegd lub dd niego
I

uzyskanydh. ;

§7

1. Strdny poddaje pdd rdzstrzygni?die spdrdw, powstatych na gtundie niniejszej umdwy,

wtasdiwehfiu miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajedegd seddWi

powszedhnemu.

2. Dd wszystkidh kwestii nieureguldwanydh w niniejszej umdwie znajduje zastdsdwanie
I'

w dzdzegdrndsdi przepisy kddeksu dywilnego oraz inne obowiezujede przepisy prawa.
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Narodow Funclllsz Zdrdwiii:

Nr zatHovvighia: 2Wf)n/2018
zal^czfiik rir 3 db umowy - wzbr UrfibWy

b zaGhbWdniu pbufn^^^

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

' V'-""

■ ^ -1 \ ■

o zachowaniu poufnosci.

§10

Niniejsza umdwa sporz^dzona zostafa w tfzeoh jednobrzmiqcyGh egzemplarzach, z czego^

n

Podpisano w imieniu Zamawiajqcego: ;  |^ddpisadd|/^1mieniu Wykonawcy;

- N-ACZ,ELNIKr ,; ^
■Wydziahi Administracyjno-Gospddarczego'

Siiiskiepo Ocidzi^-WoiewoozKiego ■ ' >
Narodowego Funa;):^ /.dtowia v. ka£owicach

■Jrian7Aoiko

KIEROW^'fK
Dzjad'J Rjwesiyc,! i Aaiflc .'Ur' ;*■ Wi.-'nychSU-kxg/i;fV/v-/u\i^oi
NaroctoW. Jruyiinftl-o w k'uowach

i

4,1 ^ ■ ■ ' ■ KOeRDYKATOR■  'cb.Zinte^wMegb Syswaw Zeri^iiiaulqt

mgr Teresa U^owsk^7: . Naro<lowsgoRm(3tH[^wi8 w Katowkacft
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zatqcznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufnosci w NFZ

Za^cznik do Umowy 6 zach^^^ poufho§ci w NFZ.^ WZor Oswiadczenia

imi^ i na^isko)

n

(nr

OSWIADGZENIE j
o zObtSWi£(zaii(iu do zac(tcylA^ |

Ja nizoj pddpisahy, rOpTezOntuj^c w dniu Wykonawo^ pOdozas

roalizaGji umowy na zakup kornputerow ptzenosnych wraz z osprz^tem, w sfedzible

^Iqskiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi ha udost^phiahie Informacji Poufhyph,

zobowiqzuje si^ do:

1) zaGhowania w tajemniGy wsZyatkiGh IhfbrmaGji Poufhydh uzyskahyGh podozas

rOalizaGji umaWy, ktOrej przedmiotem jestzakup komjOuferOwp/zahpshyo/) wrazz

osprzqtem, oraz podGzas realizaqji zobowi^zah z tytulu gwaranGji i rbkojmi Za
i

wady przedmiotu umowy, hiezalezhie od formy, w jakiej zostaly mi przakazane;

2) wykOrzystywahla IrifOrmaGji Poufnych uzyskahych podozas realizaoji umowy

podstawowej oraz podczas realizaoji zobowi^zan z tytutu gwaranGji i r^kojmi za

wady przedmiotu umowy, wyl^oznie w oeiu realizaoji umowy podstawoWej.

Wyrazam zgod§ na przotwarzanie moioh danych osobowyoh zawartyoh w nihiejszym

oswiadozeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zWi^zane z realizaoji

umowy.

Miejsoowosc, data Czytelny podpis

uV mar Terssa Uzdowska

^  mmmnmm

^^^$amczyk


