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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANTCZONY

dostawa kart elektf onicznych

zal^cznikaihi do niniejszoj SIWZ s^:

1. formiilarz Ofei^

2. fdrmularz opis pfzedmiotu zamdwienia

3. foriMuIarz opis roWnowaznosci

4. formularz wykaz dostaw

5. wzoruihOwy

6. wz6r iOfOrmacji, o ktorej mo>va w aft. 91 ust.3a pzp

7. wzdr osWiadczenia, 0 ktofym mowa w art. 25a uStl pkt 1 pzp

8. wzor Oswladczenia - grupa kapitaiowa
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Nr zamowienia: 33/pn/2017

I. NazWa ("firma') bfaz adres ZamaMaiaciego

Narodowy Fuiidusz ZdfoWia, Sl^ski Oddziai Wojewddzki \v KatoWicach, ill. Kdssutha 13; 40-844 Katowice;
e-iiiail: zam6Wieniapubliczne@,nfz-katowice.pl. strona Mtemetdwa: www.nfz-katowice.pl.

n. Trvb udisierenia zamowieflia

Postgpowapie b Pdzielenie zarndwiePia publicznegb pfbWadzcMe jest w tiybie przetargu nieb^aniezdnegb
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoWien publicznycb (j .t. I)z.U.2017.1579 ze zm.).
Rodzaj zatadwienia: dostawa.

Numer pbsti|pbwania

Pbst^pbwanie, ktdfegb dbtyczy niniejszy dbknmenf bmaczbne jest numerern 33/pn/20l7. WykbHawcy
we Wszelkich kbiitaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o pbvPblywanie si? na ww. nunier.

Terminblogia

Ilekroc w niniejSzej ,jSpecyfikaGji Istotnych Wafunkdw ZanidWienia" zwanej takze „SlWZ" raowa jeSt b "pzp",
nalezy przez to rozimiiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zanidwien ptiblicznyCh. Ilekroc w ,,SlWZ'' mbwa
jeSt 0 "Zarnawiajgcyin", nale:^ przez to rOzumied Sl^ski Oddzial WOjewddzki NarOdbwegO Funduszu Zdrowia

(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). IlekrOc w SIWZ mbwa jest o ,idniacb" nalezy przez to. rdztimiec dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekroc w niniejszej SIWZ mowa jest o ,,rb'zpOrz4dzeniu Ministra
ROzivoju w Sprawie dOkumePtdw" nalezy przez to rozumiec rOzpOrz^dzenie Ministra RozwOjil z dttia 2'6.07.20I6 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich rnoze z^dac zamawiaj^'cy od wykonawcy \v post?pOtvaliiu;o udzielePie
zamdivienia (Dz.U. poz. 1126).

in. Qpis przedmibtu zamdwienia

I. Przedmiotem zaniidwienia jest dostawa i sprzedaz 200.000 sztuk kart elektrbnicznych (zwanych takze „kartaitti),
zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym w formnlafzii opis przednliotu zamdwienia oraz we wzorze

umOwy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV): 30.23.71.31-6 kafty elektroniczne.

»Karty te po spersonarizowaniu w cepfrudi Personalizacji Slgskiego Oddzialii Wojewddzkiego I4FZ, b'?d4 uzywane

»Wykonawca zobowi^zany b?dzie dbstarczyc kariy zgodne z Wzorern graficzpypi przekazaHym wybranemP
WykoPawcy w pOStaci plikdw graficzpych bfaz w wersji drukOWaPej, w dPiu zawafcia mPOWy.

Awers i rewets kariy - zgodpy z aktualnym wzorePi karty ubezpieczepia zdrbwOtPego Slgskiego OW NFZ.
»Fonnularz opis przedniiotu zamdwienia okreSla standardy jakosciOwe, o ktdrych mowa w art. 91 uSt.2a pzp.
»Realizacja zamdwiePia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzOrze umOwy stanOwi|cyPl zalgcznik

do SIWZ.

»W ramach p-eSci oferty Wykonawca wiPien zlozyd oswiadczenie (tresd w formularzu oferty), ze zbbowilzpje si?

dostarczyc karty elektroniczne nowe, wyprodukowane zgodnie z obowi^j^cymi przepisarPi prawa i nbrmaniii

w peM wartoSciowe i nadaj^ce si? do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczePiem, tzP. do perSbnalizacji

elektoonicznej igrafiCznej (na drukarkach do personalizacji kart plastikoWych zgo'dnych z SIWZ) jako karty
ubezpieczepia zdrowOtnegO oraZ do OdCzytywania przez dbwolny czytPik kart elektrbPiCznych zgodnych z SIWZ.

Zama^iajqcy zastrzega, iZ h&zkolizyjna wspolpraca kuft elektronicZnych z ww. drukprkaifii ordz ddWolrtym
czytnikiem kart elektronicZnych jest kluczowa dla realizacji niniejSZego zdrtidwidnia.

Przez dowblpy czytnik kart eiektroPiczpych zgodnych z SlWZ (pdr. pkt 5 fOrnlularza oferty) nalezy rOzPrnied kazdy

czytPik, w ktdiym kOrnPnikacja: karta - czytnik oraz c^dnik - karta prowadzona jest pfzy pomocy protokolP.
realizowanego przez SLE 4428, czyli karta powiima korpumkowac si? z czytnikiem zgodnie z protokbiepl 3 W.
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Nr ZamoWienia: 33/pn/2017

2. WykonaW^ca winien zapewnic mozliwo^c wykonania na kazdej katcie nie ftmiej niz 10.000 opera'cji zapistl/odcz^du.

3. Przedmiotrdwndwaaiv.

Zgodnie z art.29 ust.3 pzp pfZedmidtu zarfiowienia nie inOzna opisywad przez wskazanie znakow towarowych,

patentdw lub pochodzenia, zfddla Itib szczegdlnego procesu, ktofy cbafakteiyzuje prddukty lub usltigi dbstarczane

przez konkretnego Wykbnawc§, jez:eli nioglbby to doprbwadzic do uprzywilejowania Inb wyelirninowattia

niektbrych wykonawdow lub prbduktbw, chyba ze jest to dzasadniOne specyfik^ przedmiotu zamoMeHia

i Zamawiaj^cy nie mOze opisac przedmiotti zabiOwienia za pOmOc^ dostatecziiie dokla'dnycb okrgslen, a wskazaniu

takiemu tOWar^sz^ wyrazy "lub rO^oWazny".

Maj^c na Uwadze pbwyzsze, Zamawiaj^cy dopuszbza zaOferOWattie przez WykonaWc? idcladu elektroniOznego karty

rownowaznegO do opisanego w SIWZ z zachowaniem zasad i pr:^ spelHieniu tvymogow opisanych w SIWZ.

Zgodnie z ait.30 ust.4 pzp, rOwniez w zakresie norHi, jakinii opisano przedlniot zainowienia, dOpuszczOn'e zOstajq

rozwi^zania roWbowazne opisywanym, a Odniesieniu takietnu towarzyszi| wyrazy ,,lub rdwiOwazne".

Spelnienie warunku rOwnovramoSGi Wykonawca zobowipany jest wykazac Ha wypelnionym, podpisanym
i zai^czOnyni do oferty formularzu opis rOwnowaznosci. FormUlarz opis rOMiowaznOsGi nalezy wypelnid przy

uwzgl^dnieniu wskazowek zawartych w niniejszym punkcie SIWZ, a takze w tieSci sarnego fOmiUlarza.

RownowaZnosG dOtVczV:

1) ukladu elektronicznego karty wyspeGyfikowanego przez Zabiawiaj^GegO w OpiSie przedmiotu zafflbwienia.

Wszpdzie tam, gdzie w SIWZ pojawia sip nazwa SLE 4428 lub nazwy wSkazujpGe na poGbodzenie iMadu SEE

4428 (INFINEON, dawniej SIEMENS), przyjmuje. sip, iz wSkazaniu takiemu towarzyszq wyrazy „lub

rOWnowazne".

Oferowany przez Wykonawep uklad rbwnowazny musi speiniac co najmnicj takie same wymagania W zakresie

parametrbw teGhnieZnych, funkGjonalnych i jakosGiowyGh go uklad SLE 4428.

W Gelu wykazania powyzsZego, Wykonawca wimen wypelnic i zal^Gzyc do formularza oferty forinillarz Opis

rbwnowaznosci - Czpsc A Karta clcktroniczna z rbwnowaznym ukladem clektronicznym karty.

2) norm ISO oraz norm PN-EN wskazanyeh w opisie przedmiotu zambwienia prZez Zamawiaj^Gego,

Wszpdzie tam, gdzie w SlWZ pojawia sip odniesienie do konkretnej normy ISO lub PN-HN, przyjmuje Sip,

iz odniesieniu takiemu towarzysZ^ wyrazy „lub rbwnowazne" - dopusZGza sip rOzWi^ania rbwnoWazn'e Opisanym

przez Zamawiajaeego.

Wykonawea, ktbry powoluje sip na rozwiijzania rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajqecgo, jest obowiijzany

wykazac, ze oferOWaHa przcz niego dostawa spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiaj^Gego.

W tym celu Wykonawca winien wypelnic i Zal^czyc do formularza oferty formularz opis rbwnowaznosci - Czpsc
B Wykaz norm rbwnowaznych do nOim podanych przez Zamawiajaeego. Wykonawca winien podac W wykazie

norm rbwnowaznych nazwy (lub numery) norm rbwnowaZnych.

4. Warunki uwarancii i rckoimi za wadv: okres gwarancji i rpkojmi za Wady na dostarczonc karty elektroniczne winien

wynosic 24 miesi^ce licz^c od dnia podpisania danego protokblu odbioru. Warunki gwarancji i rpkojmi za wady

zoStaly okrcslonc w formularzu opis przedmiotu zambwienia oraz We wzorze umowy.

5. Warunki plamosci: warunki platnoSci zostaly okreslone wo wzorze umowy.
]

6. lime informacie.

• Zamawiajqcy nie dopuszcza moZliwOsci skladahia Ofert cZpsciowyGh.

• Zamawiajpcy nie dopuszcza moZliwosci skladaHia Ofert wariantowych.

• Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwOsci udzielenia zambwieh, o ktbrych moWa W art. 67 USt. 1 pkt 7 pzp.

• Jpzyk postppowania.

Wyjasnia Sip, iz zgodnie Z zasad^ wyraZon^ W art. 9 ust. 2 pZp, postppoWanie 0 UdzielPnie zambwienia publiczHego

prowadzi sip W jpzyku polskim, Wymbg art. 9 Ust. 2 ustaWy Prawo zambwien publicznyCh Wi^Ze sip Z regulacj^
2
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Nr zam6wienia: 33/pn/2017

ustawy z diiia 07.10.1^99 r. 0 j?zykti polskim (Dz.tJ.2011.43.224 j.t.), ktora foftnUlilje zasad? uzywahia j^zyka

polskiego przeZ podmioty wykoriiuj^ce zadania publiczne na tetytofium Rzec^ospolitej Pblskiej. Ustawa 6 j^zyku

polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dolycz^ mi^dzy innymi nazw wlasilych, zwyczajowo

stosowanej terffiinologii nalikowej i technicziiej, znakdw tbwarowych, nazw haudlbwycll braz ozSaczen
pochodzenia tbwarow i Ushig, norm wprbwadzanych w j^zyku biyginalu zgbdHie z pfZepisami o nofm'alizacji.

7. PodWvkonawstwo.

1) Zgoduie z art. 36a Ust.l pzp Wykbnawea moze pbwierzvc wykbname czf̂ ci zambwieliia pbdtvykonawcy.

2) Zamawiaj^cy iia pbdstatvie art. 36b ust.l pZp zada wskazania. przez. Wvko'nawce cZesci ■zam'btvienia. ktbiych
wykonanie Wykbnawea zamiefza powierzyd podwykbnawcom, i podania prkeZ Wvkonawcc fiftn
podwvkonawcbw ("w fbrmularzu oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, je^eli zmiana albO re^gnacja z pbdwykonatvcy dbtyczy pb'dfflib'tu, na kfbfegb
Zasoby WykottaWca pbWblywal si§, na zasadach okrbslonyGh W art. 22a ust.l, W celn wykazania sp'elniania
warunku Udzialu w post^pbwaniu (wafunku dot. zdolno§cl zawodowej - posiadaiiie wymaganego
do^wiadcZenia), Wykonawca jest obowiqzany wykazac ZamaWiaj^Gemu, ze proponowany limy podwykonawca
lub Wykonawea samodzielnie spetnia je w stopniu fiie mniejszym niz podwykbnawGa, na ktbrego zasoby
Wykonawca powolywal si? w tfakcie pOst?powania o udzielenie zambwienia:

4) Zamawiaj^Gy nie z^da, aby Wykbnawea, ktbry zamierza powibf^c wykonanie GZ?^Gi zambwienia
podwykonaWGy/om, w Gelu wykaZania braku istnienia wobee nich pbdstaw wykltiezenia z ndziaiu
w post?pbwaniu zamieszezal informacje o podwykonawcaGh w oswiadczeniu, o ktbrym mOWa w art. 25a ust.l
pkt 1 pzp, ehyba, ze podwykOnaWGa jest Jednoeze^nie podmibtem, na ktbrego zasoby WykOhawba pbwbluje si?
na zasadaeb okreslonyeh w art. 22a ust.l pzp, w eelu wykazania Spetttiania wafunku udzialu vC postfpowaniu
(Wafunku dot. zdolno^ei zawodbwej - pbsiadanie wymaganego doSwiadGzeoia).

UWaga: stosOwUie do art. 2 pkt 9b pZp pfZez umowe o podWvkonaWstWO nalezy foZumieb lunow? w fo'nnie
pisemnej o ehafaktefZe odplatttym, ktbrej przedmiotem s^ ushigij dostawy lub roboty budowlane Stanotvi^ee czq§6
zambwienia publieznego, zawart^ mi?dzy wybranym pfZeZ zamawiaj^eegO wykonawC^ a innym podmibtem
(podwykonawG^), a w pfzypadku zambwien publieznyeh na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawc^
a dalsZym podwykonawe^ lub mi?dzy dalszymi podwykonaweami.
PodwykonawGg nie jest produGent, ezy tez dystfybutor dostarGzanyeh kart.

»Pod poj?Giem „pfoduGent" nalezy rozumiec fbwnieZ „pfzedstawiGiela pfOdUGenta". Pod poj?Giem „pfZedstawiGiel
pfodueenta" naleZy zUs rozumiec podiniot formalnie upowazniony prZez produGenta do wykonania w imieniu
prOdUcenta OkreslonyGh GZynnosci.

IV. Termin i mieisce wykonania zambwienia

1. Termin wykonania zambwienia:
a) piefwsza dostawa GZ?SGiowa ObejmujgGa 10.000 sZtuk kart elektrbniGzHyGh winna zOstac wykonana

w termiiiie zabferowanym przeZ Wykonawe? liczonym od dnia zaWarcia umowy, nie dluZszym jednak niz 80
dni licz^G od dnia zawarGia umoWy.

b) pozostala gz?sc kart wiima zostac dostarCzona w terminie do 80 dni liczgc od dnia Zawareia umOwy
jednbrazowo lub dostawami Gz?^Giowymi.

Powyzsze zapisy nie stanowi^ przesZkody w dostarezeniu w terminie wskazanym pod lit.a) Wi?Gej niZ 10.000 sztuk
kart, a takze w dostarezeniu w terminie Wskazanym pod lit.a) kart w pelnej liczbie obj?fej niniejszym zambWieniem,
jezeli Wykonawca b?dzie mial takg moZliWosc na etapie realizacji umOwy.
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Zadfe'rowany tennin wykonania piefwszej dbstawy cz^scibwej nalezy roZuffiiec jakb m'aksyfnalliy tennin na
a-ealizdwariie pierwsZej dbstav^ cz^sciowej prZez Wykoliawc?. ZaoferoMny tennin nie moz'e bye diuzszy niz 80

dni licz^G od dnia zaWarda umdv^.

Jezeli Wykonawca nie poda W oferGie w spdsob jedndznaczny kbnkfetnie dfero^anego tenHinii wykonania

pietwszej dostawy cz^sciowej obejmujgcej 10.000 sztuk kart, pfzyjrnuje si?, iz Wykonawca Ofenije tenHin

niaksynialny wskazany w SIWZ, tj, do 80 dni licz^c od dnia zawarcia umowy. ZaofefOwany tennin wykonania

pierWszej dostawy cZ?sGiowej bfdzie podlegal oGenie w kiytefiuni II OGeny ofert.

Okfeslenie „dni" uzyte powyzej rozumiane jest jako dni kaIendarzo#e.

Patrz pkt XIII SIWZ (kryteriuni 11).

2. Miejsce w;^konaHia zaitt6wienia (miejsce dostawy): Slgski tlW NFZ uL Kossutba 13,40-844 KaiOwice.

V. Warunki udzialn w pOstepOwaBiti

I. Zgodnie z an. 22 ust.I pzp o udzielenie zamowienia moggnbiegac si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniajg wanmki ndziahi w post?poWanin, o il? zostaly one okredone przez Zamawiajgcego w oglbszeniu

0 zamowieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? wamnek udziahi W pbst?pbwaain do'tyezgcy zdolnOsGi Zawodbtyej

(posiadanie wymaganego doswiadezenia).

Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niePbdleganie wvkliiczeiiia.

W stbsuliku do Wykonawey nie ffibgg zaehodzic podstawy vvyklnczenia, o ktbryeh mbwa w alt. 24 nst. I pkt i"2^pkt
23 pzp.

W Gelu Wykazania braku podstaw db wykluGZenia Wykonawca sklada Wraz Z bfert^ Oswiadczenie b niepodleganiu
wykluczenin, o ktbrym fflowa w pkt Vl pkt I ppkt I SlWZ, zas w tenninie 3 dni od dnia zamiekzczenia na stfo'nie

itttemetOwej infonnacji, b ktorej mbwa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada fOwnieZ Oswiadezeni? wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktbiy podlega wyklnczeniu na podstawie art. 24 nst. I pkt 13 i 14 oraZ 16-20 pzp, mbZe prZedstawiG
dowbdy na to, ze podj?te przez niego srodki s^ wystarczajgce do wykazania jego rZefeinosci, W sZcZegOinbsci

udbwodnic naprawienie szkody wyrz^dzbnej przest?pstWem Inb pfZest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pieni?zne za dbznan^ krZyWd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce Wyjasnienie stanu faktycznegO ofaz

wspOlprac? z organami acigania Oraz podjycie konkremych srodkoW teGhnicznych, organizacyjnyGh i kadrbytycb,
ktore sg bdpowiednie dla zapobiegania dalszym prZest?pstv('bm Mb przest?pstWbm skarbowym Mb

nieprawidlbWemu post?powaniu wykonawey. Zdania pierwszego nie stosuj? si?, jezeli WObec WykonaWGy,
bgdgeego podmibtem zbiorowym, orzeGZOno prawomocnym wyfOkiem sgdu ZakaZ ubiegania si? b udzielenie

zambwienia oraz nie uplyngl okfeslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu (art. 24 nst.8 pzp).

»WykOnawGa, ktOry powoMje si? na Zasoby innych podmiotOw, w celu wykaZania braku isttienia WObee nieh

podstaw WykluGzeHia oraz SpeMiania, w zakresie, w jakim poWoMje si? na ich zasoby, wanmku udziaM

W post?poWaniu, zamieszeza infofmacje o tych podmiOtaGh w oswiadGZenM, o ktOrym moiva w art. 25a u'st.1 pkt I
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» ZaMaWiajgcy moze vvykMczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?poWania o udzielenie zamoWienia.
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Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 .pzi) ^ SDelnianie warunku iidzialu w Dpstepowaniu pfzez

Zamawiaiaciego w ogloszeniu o.zamowieniu oraz niiiieiszei.SIWZ:

Art. 22 tfst.lb pkt 3 pzp - Warunek udziaia w i)6step6waniu:dotvczacv zdflto zaWodbwei:

W celu ̂ kazania speMeaia warunku udziatu w post^powaniU dotycz^cego zdolnosci zawo'doWej (posiadania
wyniaganego doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawda skiada oswiadczenie o spelnianm Wi/v. warUnku

(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na Wezwanie Zamawiajgcego dokuinenty, o ktorych mowa W pkt VI pkt 3 lit a
ilitbSlWZ.

Wykonawca winien spelniG wafUnek dotyczgcy zdolndsci zaWoddwej (posiadania wymaganego dostyiadc^enia)
polegajgcy na nale^ytym wykonaniu, a W przypadku swiadGzen okrGsowyGh lub Gl^glyGh rdvmiez wykonywaniu,

w okresie ostatniGh 3 lat przed uplywem tefminu skladaHia oferti a jezeli okfes prowadzeHia dzialataOsdi jest krdts^

- w tym okreSie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy kart elektrbnicznychV^konanej lUb Wykonywanej.

Pod pojgcieHi wykonafia dostctwa kart elektrOrticzrtych nalezy rOzUmiec zaiiiowienie polegajgce na dostWvie co
nciimniei 20.000 sztuk.kart elektfdHicznvch o wiZHosci co.hajtftniei lOlOOO.OO zl brufto. io'ealizO'wane, tj. zakofiGzone

przez'

Pod pOj?cib'm MfykOnywana dostctwa kaft elektrotticzrtych nalezy rOZUmiec zamdwienie bfdgGe W fOkU realizacji
(uniOwa jest nadai fealizowana) polegajgee na dastawie kart dektroniczmch. ktorei vewna cz'esc dtelm'utaca co

naimniei 20:000 sztuk kart elekironiczrivch o waftosci co Jiaimniei lO.OOO.OO Zl brutto. zOstala jUz zrealizowana

przez WykonawG?.

/Uwaga: sytuacja ta dotyczy wglaczrtie swiadczen okreso'wvch lub ciaSiv'ch. Jezeli WykOfiawca pOwOla si^ na
wykonywanie dostccwy stanowiCicej swiadczenie okresowe lub ciqgle, w przypadku wqtpliwosci zobowiqzany bqdzie

wykazac (udowodttic) okresowy lub ciqgly charakter swiadczettia/.

Wykaz dostaw wykonanyeh -aw przypadku swiadGzen okresoWyGh lUb GiggfyGh rdwnielz A^ykonyWanyGh -

WykonawGa ziantieszGza tv fdrmularzu wykaz dostaw wraz z podahiem ieh wartoici, przedttiiotu, dat wykonania
i pOdniiotoW, na rzetz ktoryoh dostaWy zOstaly wykonane, oraz zal^Czettiem doWOddw okreklajgcyGhy Gzy te
dOstaWy zostaly wykonlne lub wykonywane nale^cie, pr:^ Gzym dowodarni, 0 kfdiych niowa powyzej,

sg referettGje bgdz inue dokuttienty Wystawione przez podntiOt, na rzecz ktdregO dostawy byly vvykonywane,
a W przypadku swiadGzen okresoWyeh lub eigglych sg wykonywane, a je±eli z Uzasadnio'nej przyGzyny
0 obiektywnym eharakterze Wykonawca nie jest W stanie uzyskac tyeh dOkUttientow OsWiadGzenie Wykonawby;

w przypadku swiadezefi okresOWyGb lub ci^glyGh nadal wykonywanych refereUGje bgdz inne dokumenly

potwierdzajgGe iuh nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplyweni
tenninu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Pojgeie dOstawy (odpOwiednio wykonanej lub Wykonywanej) zOstaio zdefiniowane powyzej.
♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dOstawy fflusi zostac poparte dowodem, ze doatawa

♦ Infomiacje podane w fomiularzu wykaz dostaw nie ttiog^ bye sprzeczne z informacjattii wynikajgeymi

z dokumentdw pOtwierdzajgeyGh nalezyte wykonattie (Wykonywanie) dostaw.

♦Podaj^G w fomtularzu wykaz dOstaw datg wykonania, Wykonawea wskazuje dzierij rniesigG i rok wykonania
(zakonczenia) dostawy (mnowa zOstala zrealizowana); w przypadku dostaWy Wykonywanej (Uttiowa jest nadal
realizowana) - Wykonawea wskazuje dzien, nriesi^e i rok wykonaiiia (zakonezenia) zrealizOwanej jUz ezg^ei
dOstawy z zaznaezeniem, iz jest to zattiOWienie nadal realizOWane (umoWa jest nadal realizowana).
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♦Podaj^c w fdrmtllafzu wykaz dbstaw "^aftosc, Wykonawca;
- w przypadka dostawy wykonanej (timowa zostala zrealizbwaiia) - wpisuje kwot? bttitto w zfetych za, catosc
wykonanej dostawy, zas
- w przypadka dostawy wykoriywailej (umoWa jest nadal realizowaiia) - WykonaWca wptsujO zar'Owdo kWOt^ bnitto
w zlotych za zrealizOwan^ juz W ramach calosci czpsc dostawy, jak i kWOt? brutto w zlotycb staiiOwiqc? wartOsc
caiej dostawy.
♦ Jezeli zakfes pfzedmioteWy wykazyWatiyGh przeZ WykOnaw'c? zamoWied byiby SzerS^ (tip. bbejHiowalby
fOwiiiez dOstaw? iiiaych eleinelitow, intiegO asortyiffentu lub iiony rodzaj zainoWienia), Wykonawea Winieti
WyOdf^bnic i podad dane dOtycz^Ce dostawy kart elektronicZiiycli ze wskazaiiiem liczby dbstafczOitych kart (Go
najmtliej 20.000 sztok). W pfzypadku podaWania wartOSGi WykonaWGa Winien Wpisac ZafownO kwot^ brutto
stanowiqc^ Wartosc calego zatitowie'nia, jak i Waftosd brutto sariiej doStaWy kart elektrOniGzaycb.
♦ Wykonawea w formularzu wykaz dOstaw podaje podmiot, na rzecz ktdfego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal WykonyWatia, WskazUj^G j ego nazw? i adres.

2. W przypadka WykonawGoW WspoMe ubiegaj^Gyeh si? 0 udzielenie zamowienia:
a) warunek niepodlegania WykluGzeniu, o ktorym niowa W pkt V pkt 1 ppkt 1 SlWZ, wiriidn spettic kazdy

Z WykonaWGdW wspoinie Ubiegajacy si? o Udzieienie zaHiOWienia;
b) warUnek Udzialu w pOstppowaniu, o ktOryih mOWa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, Winien speihic

saniOdzielnie pfzynajnaiiej jeden z WykonawcoW Wspoinie ubiegajaGyCh Si? o udzieienie zamdwienia, tzn.
pfzynajnmiej jeden z takiGh WykonaWeOW powmien posiadac wyniagane doSWiadGZeme (btak rnOZliWosGi
sufflOWania zdolnosci zawodowej - doSwiadGzenia).

3. W zWia^iU z art. 22a Ust.l p^,'Zgodnie Z ktorym: Wykonawea Maze w celu potwierdzeMa spelftiOni'a wafunkoW
udzialu w post^powaniu, w stos6\vnych sytudcjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaWioWienia lub'jeg& cZ'^sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub Zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonOtniczneJ innych podfiiiotdw,
nieZaleznie od charakteruprawnego Iqczqcych go z nim stosunkoyv prawnych,
na gruncie niniejszego post?poWania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuaGja", o ktorej tnowa w cyt. art. 22a ust 1 pzp,
Wystapi wylacznie W przypadku, gdy:

1) Wykonawea, ktdiy polega na zdolnosei' zawodowej (doswiadczeniu) itmegO podttiio'tU/oW, udowodni
Zarnawiajaoemu, ze realizujae zamowienie b?dzie dysponowal nieZb?dnynii zasobamii tego p0dmi0tU/6W,
w szcZegolnosci przedstawiajac zobOWiazanie tego podmiotu/6w do oddania mU do dyspOzycji Uiezb?'dnyGh
zasobdw na potfzeby fealizaeji zamdwienia.

2) Zamawiajacy oceni, ze udost?pniana Wykonawey prZez inny pOdmiOt/podmiOty ieb zdolnOsG zawodowa
(doswiadGzenie), pozwaia na wykazanie przez WykonawG? spelniania warunku udzialu w post?pdwaniU Oraz

3) Zamawiajacy zbada, ze nie zaehodZa Wobee tego podmiotu podstawy wyklUczenia, o ktdryeh inowa w art. 24
ust.1 pkt 13-22 pzp.

Uwaga! W przypadku polegania na zdolnosei zawodowej innegO podtniotu/dw, Wykonawea jest zOboWiazany
wskazac ten fakt w formularzu ofeity.

W celu oceny, ezy WykonaWea polegajae na zdolnosei Zawodowej (doswiadezeniu) innych podttiiotdw na zasadaeh
OkfeSlonyeh w aft. 22a pzp, b?dzie dyspOnoWal niezb?dnymi zaSobami W stopniu UmozliWiajacym nalezyte
wykonanie Zatndwienia publicznego oraz oceny, ezy stosunek laczaey WykonaWc? z innylni pOdHiiOtarni
gwarantuje rzeczywisty dost?p do ieh zasobdw, Zatnawiajacy zada wskazania w szczegdlnosGi:

a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/fifma oraz adfes);
b) zakfesu doSt?pHych Wykonawey zasobdw innego podmiotu;
c) spOsObu wykorzystania zasobdw iimego podmiotu pfzez WykOnaWc? prZy wykonywaniu zamdwienia

publieZnego;
d) zakfesu i okfesu udzialu iimego podmiotu pfZy wykonywamu zamdwienia publicznego.
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IfifOrmaGje, o ktdrych inowa pdWyzej pod lit.a)^d), wintiv znatefc sie W zobowi^zaniu podmiotu do oddddia db

dyspozycji Wykonawcy niezbfdnych Zasob6\v na potrzeby fealizacji zaHldwiema.

Zobowiazanie pddmiotu. d Ktdrvifl iflOwa wv^ei. WvkonaWca zaiacza^ d^^

Uwaga!

Zgodme z art. 22a ust.6 pzp, jezOli zdolnosci zawodowe podfliiotu, o ktdiyin mowa w art; 22a 1181.1 p;^, nie

pottvierdzajg spelnienia przez Wykortawc? warunku udziabi w post^powafliil Mb zacfiodz^ Wobe'c tego podibiotu

podstawy vyykluczenia, Zarnatviaj^cy z^daj aby Wykonawca w teimiiiie okreSIonym przeZ ZaMaWiaj^Geig'o:

a) zast^pil ten podmibt iMyffi podmiotern Mb pOdmiotaiPi Mb

b) zObOwi^zal si? do osobiStego wykonaHia odpowifedniej Gz?fei zanidwie'nia, jeMt Wykaz'e zdoM'oSci

zawodowe, 0 ktdrycMmOWa w art. 22a ust.1 p^.

VAi Podstawy:wvMuczenia. o,ktdrvbh:iftowa w aft. 24 ast.5 dzp

Zamawiaj^ey liie przewiduje Wyklilczenia WykoHawey na podstawie aft. 24 uSt.5 pzp.

Vl. W\^kaz OSwiadezen Mb dOkOmfentdw pOtwierdzaiaGvch speiriianie wafunkdw udziaM w pOstfepQWaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wykonawca dolacza:

1) aktualiie na dzien skladania ofefty oswiadczenie, o ktdrym inoWa w Oft. 250 uskl pkt 1 pizp,

tj. ze Wykonawca nie podlega WykluGzeniu oraz speMia wafunek ndziaM w pOst?powanm w zakrcsie

dotyczaeyin zdoMOsci zawodowoj (posiadania Wytnaganego doswiadezOnia).

InforttiaGje zawafte w ww. OswiadczenM stanowi^ wst?pne potWiefdzOnie, ze Wykonawca nie pbdlega wykluezcniu

otaz spetaia wariinki udziaM W post?pOwaniu.

Uwaga! WykOnaWea, ktdry pOWoMje si? na zasoby innyeh podMiotow, w Gelu wykazania bfaku isffiienia wobee
nich podstaw wykMezenia oraz speMiania, w zakresie, w jakim powOMje si? na ich zasoby, warunku udZiaM

w pOst?pOwanM, zamieszeza mformacje o tych podmiotaeh w osWiadczeiiiu, o ktorym mowa powyzej ̂Or. aft. 25a
uSt.3 pkt 2 pzp).

fVzor oswiadczenia, o ktdfym mowa w aft, 25a ust.l pkt 1 pzp, zal^'eZOno do SIWZ.

2) zobO'wiqzanie innego podmidtu/6w do oddafiia Wykonawey do dyspOzyGji nieZbfdnyGb ZasobdW na potfzeby
realizacji Zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zdoMosci zawodowej innego podniiotu/ow - patrz pkt V

pkt 3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zainieszczcnia na stronie MtenietOWej: www.nfz-kOtowiGe.pl informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oSwiadczenie Wykonawey d przynaleziiosci albd

brakii przyiialcznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art; 24 ust.l pkt 23 pZp.
W prZypadkn prZynaleznosci do tej samCj grupy kapitalowej, Wykonawca Moze Zlozyb Wraz Z OSMadczeniem

dokumenty b^dz infonnacje potwicrdzajcjce, ze powiazania z innym Wykonawctj nie prowadza do zaklocenia

konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

For. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Z dnia 26.07.2016 r. w sprawie fOdzajOw

dokumcntow (...).

Wzof oswiadSZenid^gf upakapMiowast^oWi TsA^cTrdkdo ̂ lWZ.
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3. Pfzed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zdstafa iiajwyZej dcenionay
do ziozenia w wvznaczottVmv flie kfotszvm Biz 5 dm. fermiiile aktualnyGh na dzieB zlOzeflia nast^pujlcycli

dokuBien;t6w:

a) forniularz wykaz do'staw - wykonariych lub vvykoHywanych w okresie ostalHiGli trzGGh (3) lat przed

uplyweni tefmiBU skiadania ofert - a jezeli okres pfowadzenia dzialalnOsGi jest kfots^ ̂  w tjm Okfesie,

wraz z podaniem iah waftosci, prZedmiotu, dat wykonaBia i podmiotOW, na rzetZ ktOrych dostatvy zOstaly
wykoiiane (per. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ) ofaz zal^Gzenierii

b) dowodow okreslaj^GyGh, czy wykazane dostawy zostaly wykofiabe liib vvykonyvvanc nalezyGife, przy

czyin dOWodami, o ktofych rnOwa powyzej, referenGje b^dz infle dPkumentyAvystawioBe przez podmiotj
na fZeGz ktorego dostawy byly wykonywane, a w pfzypadku swiadczen okfesowyGb Idb ei^glych s4
v^ykonywane, a JeMi z uzasadliionej przyGzyny o obiektywiiym Gharakterze WykonawGa liie jest w stanie
uzyskac tych doktmientoW - OsWiadGzenie WykonaWcy. W przypa'dku sWiadGzen Okfeso'wyGh'Idb Gigglycb
nadal wykonywanych refdrenGje b^dz inne dokumenty pOtwiefdZajdce iGh nalezyte vvykonywame poWinny

bye wydane nie Wczeshiej nii 3 miesi^Ge przed upiywcm teriainu skJadafiia Ofert.

»Jezeli Wykonawea polega na zdolnofei zawodOwej intiego podrniOtU/ow, przedstawia wykaz dosta% j.w. WTaz

z dowodaiTiij.w. v(ystawionyrni dia tego pOdriiiotu.
»JezeIi WykOnaWGa pOwOla sip na wykOnyWanie dostawy stanowi^cej swiadczente Okre'sowe lub ci^giej
w przypadku w^tpliWosGi zobowipzany bfdzie wykazac (udOAVOdnid) OkresOt^ lub ci^gly cbarakter sWiadGzenia.

4. W przypadku WspQlnego ubiegania sie o zaiaQwienie Przez WvkOnaWGoW:
1) osWiadGzenie, o ktorym ttiotya w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspoMe

ubiegajpGyGh sip o udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to wirinO potwierdzic spelnianie warunkow udzialu

w postppOwaniu otaz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z WykonawGOW wykazuje

speiniaaie warunkow udzialu W postppOwaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) Oswiadczenie, o ktOrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z WykonatveoW Wspdlnie UbiegajqcyGh sip

0 udzielenie zamOwienia;

3) dokumenty, o ktoryeh mowa W pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potWierdziC spelnianie warunku

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

ubiegajgcych sip o udzielenie zamOwienia. WafunPk ten winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden

z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcyGh sip 0 udzielenie zamOwienia, tzn. przynajnmiej jeden z takieh

WykonaWeOw powinien posiadac wymagane doswiadGzeme (brak mozliwosei sumoiyania zdOlno'sGi
zawodowej - doswiadczenia).

5. Forma osWiadGzeni dokufflentOw.

Kwestie zwigZane mipdzy innymi z formg osWiadGzen i dokumentOw reguluje rOzpOtzgdZenie Mmistia RO^OjU

z dnia 26.07.2016 r. w Sprawie rodzajOW dokumentOw (...).

»OsWiadGzenia, 0 ktOrych mowa w rozporzgdzeniu dotyezgce WykOnawcy i mnych podmiOtOw, na ktOryeh

MolnoSGiaeh lub sytUacji polega wykonawea na zasadach OkreslOnyGh w art. 22a pzp oraz dolvG/gGe
pOdwykonaWGOw, skladane sp w Oryginale.

»Dokumenty, o ktOrych mOwa w rOzporzgdzeniU, inne niz OsWiadGzenia, o ktOryeh mowa ̂  §14 USt.l Gyt.

rozporz^dzenia, skladane s^ w Oryginale lub kopii poswiadezonej za zgodnosc z oryginalem.

yPoswiadGZenia za zgodnosc z orygmalem dokonuje odpowiednio Wykonawea, podmiot, na ktOrego zdblnosGiaGh

lub sytuacji polega Wykonawea, Wykonawey wspObiie ubiegajgcy sip o udzielenie zamOwienia pUbliGZnego albo

podWykonaWea, w zakresie dokumentOw, ktOre kazdego z nich dotyezg.

PosWiadeZenie za zgodnosc z otyginalem nastppuje W fOrmie pisemnej.

>>ZamawiajgGy moze zgdac przedstawienia orygmalu lub nOtarialnie posWiadcZOnej kOpii dokumentOiv, o ktOrych

mowa w rozpotzgdzeniu, innych niz oswiadGzenia, wylgcznie wtedy, gdy zlozona kopia dOkumenm jest nieG^elna

lub budzi Wgtplivvosci cO do jej prawdziwOsci.
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>>Dokumenty sporz^dzdne w jfzyku obcyin sq sMadane waz z ttoaaczefiiem na j?zyk polski.
>>tJwaga! Wykonawcy vPspdlnie ubiegaj^cy si? o trdzieleiiie zamoWienia wiriiii zai^czyc do dfe'rty pcinomocnictwo.
Zgddnie z aft.23 Ust,2 p^ Wykdiiawcy tacy Wiflni u'staiiowiG pelndmocnika do repfezentOwailia icb W post?p'Owaniu
0 udzielenie niniejszego zamowieilia albo do ropfezentovvania w pOst^powaliiu i zawarcia umowy W spfawie
zamowiefiia, DoktiHient peinoifiOcnictiva winien odpowiadad zasadom Okreslonym w pkt X lit.B SlWZ dla
pebiomOcnictw.

»W przypadku Wskazattia przez Wykonawc? dOst?pnosci Oswiadczen lub doktJmentoW, o kfdiych inOWa w §2^ §5
1 §7 cyt. rOzpOfz^dzeiiia Miriistfa Rozwoju, w formie elektroiiicZnej pOd okfesIOnymi a'drOsanii ifttettietowymi
Og61nodost?pnyeh i bezplatnych baz daiiych^ Zamawiaj^cy pobiera sarttodzielnie z tych baz daflyth wskazanc przez
WykonawG? oswiadCzeHia lub dokarneaty.

»W przypadku Wskazaaia przez WykonawG? oswiadGzeP lub dOkumentow, o ktdryeh mOwa w §2, 01 §7 eyt.
fozporz^dzeiila Miiiistra ROzwoja, ktdfe zriajduj^ si? w posladanlu Zamawlaj^cego, w szGzegolnoaGl osWladGzeP lub
dokumentdw pfzeGhOwywanych przez Zamawlaj^eego zgodrde z art. 97 ust.l pzp, Zatnawlaj^Gy w GelU
potwlerdzeilia OkollGznosGl, o ktdryeh mOwa w art. 25 ust. 1 pkt 1 1 3 pzp, korzysta z pOsladanyeb Oswladbzefi lub
ddkumentdw, o 11? s^ one aktualne.

6. Art. 26 ust.3. tist.3a.oraz ust.4 pzp.
JeZell Wykonawca nle ziOiyi oswladczenla, o ktdryni tnowa tv art. 25a ust.l pZp, o'swladczep. lub dokumentdw

potwlerdzaj^cych okolleznoiel, 0 ktdryeh mOwa w art. 25 ust.l pzp, lub Inhyeh dokurneatdw hlezb?'dhyGh do
prZeprowadzenla post?powanla, oswladGZeiila lub dokumenty s^ nlekoiflpletne, Zawleraj^ bi?dy lub blldz^ wskazane
przez Zamawlaj^eego w^tpllWdsGl, ZamaWlaj^ey wzywa do iGh ZioZerda, uzUpelflleilla lub poprawlenla Idb do

udzlelanla wyja^nlen vr termlfll? przez sleble wskaZattylli, chyba ze Iftlmo Ich zloZenlaj UZupeMetlia lub
poprawlenla lub udzlelenia wyjasnlen oferta WykonaWGy podlega O'drzUcenlu albO kdiileezile byidby unrewaZnleule

post?powan:la.

Jezell Wykonawca tile zlozyl wymaganyGh pelnOniOGnlctw albo ZloZyl wadllwe peliiomOGHiGtwa, Zamawlaj^Gy
wZywa do Ich zlozeiila w tertnlnle przez Sleble Wskazanyfn, Ghyba ze liilniO leh zlozetila oferta Wykoiiawcy podlega
odrzuGenlu albO konleezne byloby unlewaznlenle post?powanla.
Zamawlaj^cy wzywa takze, w WyznaGZOnyin przeZ sleble termlnle, do zlOzenla wyjaSnlen ddtyGZ^'GyGh Oswladezen

lub dokumentdw, o ktdryeh mOWa w art. 25 ust.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nle jest oboWl^zany do ZlOzenla oswladezen lub dOkuiiientdW potwlerdzaj^eycli okolleznosel,
0 ktdryeh mOwa w art. 25 ust. 1 pkt 1 1 3 pZp, jezell Zamawlaj^ty poSlada oswladezenla lUb dOkumenty dOtycz^Ce
tego Wykonawey lUb moze je UzySkae Za pomoe^ bezplatnych 1 ogdlnodost?pHyeh baz danyChj w szCzegdlnosel
rejestrdw publleznyeh W rOzUmlenlU ustawy z dnla 17 lutegO 2005 r. o Infdrmatyzacjl dzlalalnoSel podinlotdw
reallZuj^Gych Zadanla publlczne (DZ. U. z 2014 r. poz. 1114 oraZ z 2016 r. poz. 352).

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SlWZ nahzy odczytywac ddpovifiednid do zakresu dokume:nt6\v/o'sWidddzen Myntdganych
w nirtiejszyrn postfpowdhiu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgddnie z art. 24aa ust.l pZp moze w niniejszym pdSt?poWaniu prowadzdnym

w trybie prZetargu nieograniczonegd, najpierw dokonac oceny ofert, a nast?pnie zbadad, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala ocenidna jako najkorzystniejsza, nle podlega wyklttcZeniu.

» Jezell Wykonawca, o ktdrym mOwa w art. 24aa ust. 1 pZp, uehyia si? od zawarcla UmOWy lub ttle WUo'sl
wymaganego zabezpleczenla nalezytego Wykonanla umowy, Zamawlaj^Cy moZe zbadac, eZy nle podlega
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Nr zamowienia: 33/pn/2017

wykluczeniu oraz czy speinia warunki udziahi w post^powaniu Wykonawca, ktory ziozyi ofert? najWyzej oceriion^

sposrod pbzostalych ofert.

Vn. InToriaacia o s^osobie pdrozuMiiewania sic Zainawiaiacego z Wvkonawicami, oraz przekazvwania

oswiadczen lub dokument6>v. Qgobv utorawnione do.porbzumiewaBiia sie z WvkonawCami

1. KdmunikaGja mi^zy Zainawiaj^Gym a WykbnawGami odbywa sif za pbsrednictweni opefatbra pocztowego
w rozumiefliu ustawy z dnia 23 listbpada 2012 r. - Pfawo pbczt'bwe (Diz. U. poz. 1529 bfaz z 2015 r. pbz. 1830),

osobi^Gie, za poife'dnictwem poslafiGa, faksu lub prZy u^gIu irbdka kbfnUnikaGji elektrbiiiGziiej w rbzumieniu
ustawy z diiia 18 lipGa 2002 r. o ̂wiadGzeniu uslug drbgg elektroniGzng (D'z. U. z 2013 r. pbz. 1422, z 2015 r. poz.

1844 oraz z 2016 r. pbz. 147 i 615), tj. za pbsredniGtweiii pbGzty elektfbniGzfiej (e-mail), z zastrzezehiem, iz oferta

winna zostac zlbzbna pod iygof'em ruewaznosci w fotmie pisenmej, pelnb'moGnietwb \viimb zostaG Zlozone

z zaGhbwaniem fotmy okreslbnej w pkt X lit. B SIWZ (rbwniez W przyp'adku jego zlozenia w wyiliku wezWaiiia,
0 ktbrym mowa w aft. 26 ust.3a pzp), o^wiadczenie, o ktblym mowa w att. 25a ust.l pkt 1 Oraz ust.3 pkt 2 pzp
wiimo zostab zlozbne w fbrmie pisemnej, zas oswiadGzeflia i dokumerity, o ktofych mowa iV rozpofz^dzeniu

Ministra Rozvvoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajbw dokumeiitow, jakiGh moze zgdac zamaWiajgGy od

wykonawGy w pbstbpowaniu o udzielbnie zamowienia (rbwniez w przypadku ieh zlbzenia w wyaiku wezwatiia,'

o ktbiym mowa w aft. 26 ust. 3 pzp), w formie vvymaganej Gyt. roZpbrzgdzemem.

2. Zawiadbmiefiie o Wyborze najkorzystniejszej Ofefty, o ktbfym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostaliib przekazane

przy uzyeiu srbdka komunikacji elektromGznej w fozumieniu ustawy z dma 18 lipea 2002 r. o sWiadGzeniU using

drogg elektroniezng, tj. poeztgelektroniezng (e-mail), b^dz faksem, bgdz zapos'redniGtwem pbsianea.

3. Jezeli Zamawiajgcy lub WykonawGa pfZekazuj^ oswiadeZenia, wnioSki, zawiadbmieiiia oraz informaeje za

posredniGtwem faksU lub pr^ uzyeiu sfodkbw komunikaeji elektromeznej w rozumiehiti ustaWy z dnia 18 lipca

2002 r. 0 swiadGzemu Using dfogg elektfoniGzng, tj. poezty elektronicznej (e-maii), kazda ze strOnna zgdanie dfngiej

strony niezwloGznie potwierdza fakt ieh otrzymania.

4. W korespondenGji kierowanej do ZamawiajgGego Wykonawca wmien pOslugiwac si? nnmefem sprawy bkfGslbnym

w SIWZ.

5. ZawiadomieHia, osvfiadGzema, wnioski bfaz mfbrmacje pfzekazywane pfzez WykonawG? pise'mme winny bye

skiadane na adreS: Slgski OW NFZ nl. Kossutba 13,40-844 KatOwiee, pokbj 208A.

6. Zawiadbmieiiia, oswiadGz:enia, wnibski ofaz infofmaeje pfzekazywane pfzez Wykonawe? pbc^g elfektfOniGzttg

(e-mail) wiiiny bye kierowane na adfes e-mail: zamowiGniapnbliGzne@.nfz-katowiGe.pl: pfzekazywane faksem

winny bye kiefbwane na nnmef 32 735 1636.

7. Wykonawca moze zwrbcib si? do Zamawiajgcego o wyja^iiieniie trebei SIWZ. Zamawiajgcy ndzieli WyjaMed

zgodnie z art. 38 Ustawy PfaWo zambwien publieznyeh. Zamawiajgcy jest obowigzany ndzielic wyjasnien

niezwioGznie, jednak nie pbzniej niz na 2 dni pfzed npiywem tenninu skiadama ofert - jezeli wartosc zambwienia

jest mniejsza niz kwoty okreslone w pfzepisaeh wydanyeh na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,

Tjs, wniosek o wyjasnienie tresei SIWZ wplyn^i do Zamawiajgeego nie pbzaiej niz do konca dnia, w ktbfym nplywa

polowa wyznaezonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie trebei SIWZ wpiyngl po uplywie
terminu skladania wnioskn, o ktbrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyezy udzielonyGh wyjasnien^ Zamawiajgey

moze udzieiic wyjasnien albo pozostawib wniosek bez rozpozHania.

Przedhizenie tenninu skladania ofert nie wplyWa na bieg terminu skladania wnioskn, o ktbrym mowa w art. 3 8 ust. 1
pzp.

8. W nzasadnibnyGh przypadkaeh ZamaWiaj4Gy moze prZed Uplywem termrnu skiadama ofert zmienic treSb SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie pfzewiduje zwolania zebrania Wykonawebw.

10. Zgodnie z art. 14 nst.2 pZp, jezeli koniec temunn do wykonania ezynnosei pfzypada na sobot? lub dzien ustaWowo
wolny od praey, termm Uplywa dnia nast?pnego pb dniu lub dniach wolnyeh bd praey.

11. Osob4 uprawnibng pfZez Zamawiajgeegb do porozumiewama si? z WykonaWCami jest:

Pam KatarzyUa Klis - Stafszy Speejalista w Dziale InweStyeji i Zambwien Publieznyeh
adres e-mail: zamotvieniapubliGzne@nfz-katowiGe.pl.
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Vm. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 pzp Zamavviaj^cy z^da od Wykonawcy wniesiehia wadium w wysdko^ci;

4.000j00 zlotych (slOwnie: cztery tysi^ce zldtych).

2. Wykonawca moze wnieid wadium w jednej lub kilku nastfpuj^Gych formacll:

1) pieni^dzUj

2) por^czdntach baiikowych lub poriczeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnosciow6-kfedyto'\yej, z tym,
ze por^'Gzehie kasy jest zawsze pof^Gzeniem pieni^znym,

3) gwaranGjaGhbankdWych,

4) gwarancjacb ub'ezpieczenioAvycb,

5) por^GzeniaGh udzielanyGh przez podmibty, b ktorycb mo^va w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustavsy' z drda 09.11:2000 r.

0 utworzdiiiu Polskiej Ageficji Rozwqju Przedsi^biorGzosci.

3. Wadium Wnoszb'ne w pienigdzu nale'zy wpiacic pfzelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/KatowiGC Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewow mi^d^narodbwych podaje sib: SWlFT, tj.: „G0SICPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w KafoWiGaGh, ul. PodGhorgzycb 1, 40-043 KatowiGe.

4. W przypadku wnoszenia wadium W formie inttej niz pienibzna, WykdnaWca obdwigzany jest zlo'iyd ddkument

- wadium W kasie Slgskiego OW NFZ w KatowicaGh, ul. KossUtha 13, IV pibtfo, pbkdj nr 410.
Tresc takiego dokumentu nie moze wmunkowac wyplaeenia kwoty wadium ZamawiajgGdmu od badania

zasadnosei z^dania Wyplaty prZez wystaWob ddkumentu. Dokument W swej tresci winien UwZglbdniac

postanoWienia aft. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pZp. Dokument swoj^ waznoscig fflusi obejmoWac okfes odpowiadajgcy
terminowi zwigzania ofertg (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna sib ̂ 3^ z uplywem tenHinu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pZp). PiefWszym dniem zwigzania ofertg bbdzie zatem dzied, w ktdrym UplyWa tennin skladania

ofert. Wadium winno mieb charakt'er beZwafUnkowv i nieodWolalnV.

5. Wykonawea wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 Ust. 3 p:^).

Przez wniesienie wadium rozumie sib zlozenie dOkumentu w kasie Slgskiego OW NFZ, bgdz wplvw s'fOdkow

pienibzuyeh na podany Wyzej raehunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o kfOiym moiva

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

6. Zamawiajgcy zobOWigZany jest odrZUcic ofertb, jezeli wadium nie ZOstalO Wmesione lub ZOstalo wniesiOne

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

IX. Tefinin zwiazania ofefta

1. Teimm ZWi^zattia ofertg wyUOsi 30 dni. Bieg termmu ZwigZania ofertg rozpoGzyna si'b "Vvraz Z uplywem tenninu
skladania ofert. Wykonawca zObowigzany jest zlozyb w fonnularzu oferty o^wiadczenie o tcrminie zwipania

zlozong ofertg.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze prZedluzyc tertnin zWigZama ofert^, z tym
ze Zamawiajgcy moze tylko raZ, co najfnniej na 3 dni prZed uplywem terminu Zwigzania oferty, zwroCic sib do

Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczOny Okres, nie dhizszy jednak niz 60 dni.
3. Odmowa wyraZenia zgody, o ktOrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwig:zania ofertg jest dopUszczalne tylko z jednoczcsnym przedluzeniem okresu waznosci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nOWego wadium na pfZedlUzOny Okres zwi^zaflia ofertg.
Jezeli przedluzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystmejszej, ObOwigZek

wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta ZOstala Wybfanajako

najkorzysmiej sza.

X. OpIs spOsObu przvgotowvwania ofeftv

A. ZamawiajgCy prosi WykonaWCb o wypelnieme fortnularzy (w tym wZOrOw o^wiadGZen) w spOsOb tfwaly poprzez

wpisanie w odpowiednich miejsGach niezbbdnydi danych i infotmaGji. W prZypadku, gdy jakakolwiek czbsc
formularza lUb caly forffiularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "me dotyczy" i podpisac. W sytuaeji, gdyby
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miejsce wyznaczone na wpisatiie mformaGji dkazalo si? zbyt male, Zam'awiaj^cy prosi d \vykdnanie ksefdkdpii
danegd fdnntilarZa w pdtfzebnej ildsci egzemplarzy draz wypelnieiiie Wg pdtfzeb i pedpisame. Wszelkie
dddatkowe, a kdiiieczae - zdaniem Wykdnawcy - iafdrmacje nalezy umiescic w zal^czniku dd danegd fd'rmularzai
spdrZ^dZdnym przez Wykdnawc?. Wykdnayca prdszony jest o przygdtowanie i zlozenie dfeffy z ̂kofzysfaniem
wzdrdw fofrnalarzy dfaz innych zal^cznikdw skladaj^eych si? na SIWZ. W przyp'adku pfZepiSywania
formularzy, Wykdnawca zobdwi^zany jest liie ddkOnywac zmiaii merytdrycznych zapisdw znajduj^cych si?

we wzorach formularzy standwi%cych zal^czniki do niiiiejszej SIWZ.

Uwaga: Wykdnawca ddpdwiada za tfesc kazdego z przedkladanych w dfercie fdnnularzy niezalezfflie dd tegd, czy

fdrmularz pfzepisuje, Czy dokdnuje jegd pfZeksztalcenia w pfdcesie OCR, czy w inny spdsGb. Jezeli Wykonawca

przeksztalca fonnularZ dd fdrmy edytOwalnej, w szczegolnd'sci pdpfzez OCR, zobdwi|zany jest ddkiadnie

przeczytac jegd trdsc pd przekSztalceniu dfaz pdfdwnad j^ z dfygmalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu b}?d6W w pfdcesie przeksztalCenia formatu (np. bl?d'GW w pfdcesie OCR) tfe's? dferly Hie b?dzie

ddpdwiadala tfesci SIWZ, z zastfzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, dfefta pddlegata b?*dzie odfzUceniu.
B. Wszystkie fdfniulafze, oSwiadczenia i ddkumenty wymagane przeZ ZaniaWiaj^cegdj a pfzygdtowyWane pfzez

Wykdnawc? HiusZ^ bye podpisane pfzez osdby updwaznidne dd fepfezentdwania Wykdnawcy i zaci^gania

zdbdwi^zan o WaftdsCi ddpoWiadaj^cej niniejszeffiu zamdwieniu, tZn. osdby wymienidne w dokiunencie

rejestfdwym (ewidencyjnym) lub pfzeZ nie odpdwiednun dokumentem npemdmdcnidne - w takini przypadku
oryginal pelnomocnlctwa (lub jego kopi? poswiadczonq notarialnie/odpis notafialuy) nalezy dol^czyc dd

dferty. Ofert?, oswiadczenia i inne ddkufflenty winna podpisac dsdba updwazniona dd reprezentowania

Wykdnawcy. Oferta podpisana przez dsdb? nieupowazuidn^ zdstanie uznana za niewazn%.

C. Wszelkie koszty zwi^ane z przygdtoWaniem dfaz ddstm-czeniem dferty pondsi Wykonawca.
D. Ofert? Wykdnawca prdszony jest ddstarczyc w nast^puj^cej fdrmie: w zanikni?tej kopefcie dznaczdnej nazW^

i adfesem Zaniawiajlcegd:

Nafodowy Fundusz Zdfdwia Sl^Ski Oddzial WojeWddzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 33/pn/2017

DOSTAWA KART ELEKTRONICZNYCH

NIE OTWIERAC PRZED: .......1.CL..CI1,.20.1L..... godz. 11.30

Jezeli oferta jest Wysylana za poinoc^ pfzCsylki kUfierskiej/liStOWej, Wykouawca Winien zaznaczyc,

ze pfzesylka zawiera Ofert? ofaz WSkazac nuiner post?poWania. ZamaWiajqcy nie pOnosi odpdwiedzialnosci

za naSt?pstwa spoWddoWane bfakiem wlasciWego zabezpieczenia oferty lUb bfakiem ktofejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wldzenie do koperty jw. wypelHidnego i pddpisanegd fdfmulafza ofefty oraz kopefty

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszCza zal^czniki wymienidne w pkt 14 fdftHularza

dferty, z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikow.

W przypadku dSwiadczen lub zaSwiadczen skladanych przez Wykonawc? zawiefaj^Gycli inforttiacje standwi^ce
taiemnice OrzedsiebiOrStwa w rozumieniu przepisdw uStawy d zwalczaniu nieuczciwej kdnkurencji,

CO do ktdrych Wykdnawca Zastrzegl, ze nie mog^ bye one uddst?pnidne innym UCzestnikdm post?pdwama,

Wykonawca powinien tunieScie je w osobnej kopercie oznaczonej: ,,ZAL.4CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSD^BIORSTWA" lub oznaczyc je w inny widoczHy spOsdb.

Uwaga! Tajenmic? przedsi?biofstwa definiuje art. II ust. 4 ustawy z dtiia 16 kwietnia 1993 f. d zwailczaniu

nieuCzciwej konkufencji (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z zm.):
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„Przez tUjeitinicf przedsifbiofstWa rozumie sif nieujawfiione do wiadomosci publiczmj infofm'acje techriicZne,

technolOgiczne, orgafiizacyjne przedsi§biofsfwa lub inne inforinacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktoiych pfzedsi§biorca podjql niezb^dne dziatania w celu zachowdnia ichpouftiOsci."

Zgodnie z art. 8 usfc3 pzp, Zamawiaj^cy ftie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnicif przedsifbiorstwa

w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie poziiiej niz w terminie

skladania ofert, zastrzegh ze nie niog^ bye one udost(^pniane oraz wtkazak iiz zastrZezone mfbrmacje

stanowiq tajeninicf przedsi?bi6rstwa. Wykonawca nie moze zastrzee idformacji, o ktdrych mowa w aft. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ ofeft^ na caie zafHowienie. Ofert? sMada si? w fbrniie

plsemnej pod rygorem niewaznosei. Zafnawiaj^cy nie wyraza zgody na zloZenie oferty w postaci

elektronicznej.

G. Tfe^c zlozonej oferty riiusi odpowiadac tresci SlWZ. Oferta zostanie odfzucona przez ZafflaWiaj^cego

w pfzypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolieznosci wymienionych w art. 89 list. 1 pzp.

H. WykonaWcy mog^ wspolnie ubiegac si? o udzielenie ZamoWienia. Wykonawcy wsp'dlnie uBiegaj^cy si?

0 udzielenie zamoWienia musz^ zai^czyc do oferty pebiomoenictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy winni ustanowic peihomocnika do reprezentOwania ich w pOst?powaniu o udzielenie niniejszego

zamoWienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwiettia. Dokument

peinomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SlWZ dla peinomdcnictw.

I. Sposob wypelniania lub przygotoWania fbrraularzy lub dSWiadczen:

1) formularz oferty nale^ wypelnic i podpisac w ffliejscu do tego wyznaczoHym;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC GEN^
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJO? CALEGO ZAMGWIENIA,
zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt l A;

2) formularz Opis przedmiotu

zamoWienia

nalezy wypelni? i podpisac w miejscu do tego wymaczonym (fortnularz

zal^czyc do formularza oferty);

Wykonawca Winien zakre^lic w pkt 4 lit.A oraz W pkt 4 lit.B formularza

oferowan^ opcj?;

w przypadku zaoferowania przez WykonaWc? roWnoWaznosci
w ktorymkolwiek z zakresow opisanych w SIWZ (pafrz pkt III ppkt 3),

Wykonawca winien zloZyc formularz opiS rdwnowaznosci;

3) fdfmularz opis

rownowaZnosci

jeZeli Wykonawca ofdrUje rownowaznosc (patrz: pkt III ppkt 3 SlWZ),
nalezy wypelnic (odpowiednio cz?s6 A FlUb czesc B) i podpisa?

W miejscu do tego WyZnaczOUym (jezeli dotyczy formularz zai^czyd do

formularza oferty);

4) fonndlarz wykaz dbstaw nalezy Wypelnic i podpisac W miejscu do tego wyznacz'onym (forffiularz

skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

5) Wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

nalezy Wypelnid i podpisac w miejscu dO tego wyznaczonym* (informacj?

zai^czyc do formularza oferty);
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6) wzor oswiadczenia, o ktorym

mowa W art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp

7) wzor oswiadczenia - grtipa

kapitlioWa

na:lezy wypetaic i podpisac w miejscti do tegO Wyzaiaczonym

(osWiadczenie zal^czyc do forttiularza oferty);

nalezy wypeinid i podpisaP w miejscli do tego Vs^zna'czonym Oraz zlozyc

W terminie 3 dni od zamieszczeHia na strdnie intgfnetdWej informacji,

0 ktPrej moWa W art, 8'6 ust.5 pzp patfz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce ofaz termin skladania i otwairCia ofert

1. Ofert? nale^ zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:

Slqski Oddzial Wojewddzki Narodowego FunduszU Zdrowia w Katdwicach,

ul. Kossntha 13, 40-844 Kaitowice, pokdj nr 208A (II pi?tro),

w tefminie do dnia do godziny ll.OO.
2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraCa ofert?, ktdra zostala zloibna p6 terminie.
3. Wykanawca fn'oze, pfzed uplywem temiinu do skladania ofert, zmienic Inb wycbfad ofert?.
4. Gtwarcie ofert odb?dzie si? w dniti o godzinie 11.30 pod adresem Wskazanyni Wpkt 1,

pOkoj nf 217A (II pi?tro).

5. Gtwarcie Ofert jest jawne. Bezposfednio przed otwarcieni ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (bfutto), jak^
zamierza pfzeznaczyc na sfinansoWanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert ZamaWiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawCOw, a takze infOrmacje
dotyczqce ceny, terminu wykonania zarnowienia, okresu gwarancji i wartiiikOw platnosci zawartych

w ofertach.
j

7. Niezwlocznie, po otwardu ofert Zamawiaj^'cy zamieszcza na stfonie intemetOwej (wWw.Hfz-katOV?iGe.plI

informacje dotycz^ce:

1) kwoty, jak4 zamiefza pfzeznaczyc na sfinansowanie zartiowienia;

2) fiftn oraz adresOw Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty w terminie;

3) ceny, tefminu Wykonania zamowienia, okresu gwarattcji i wartinkOw platnosci zawartych w ofertach.

XII. Opis sposObu obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty podana w pkt 1 forttiularZa oferty stanowi calkowite Wynagrodzenie przysluguj'4ce Wykonawcy
z tytulu realizacji niniejszego zamowienia. Cena oferty winna zawierac wsZelkie kOszty Zwi^zane z fealizacj^

zamowienia, zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposob obliczenia ceny oferty wskazuje pkt lA forfflularZa oferty. Wykonawca oblicZa zatem cen? dokonuj^c
operacji matematycznych w kolejnosci podanej przez Zamawiaj^cego w pkt lA, a nast?pnie w pkt 1

formularza oferty - w zaleznOsci.od tego, Czy obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na WykohaWcy, czy

na ZamaWiajgcym - do ceny netto dolicza, bgdz odpowiedhio nie dolicza, wartOSe 23% podatku VAT.

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada Wfaz Z' oferty

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

JeZeli zlozono ofert?, ktorej wybOf prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obOWi^Zku pbdatkowegO
zgodnie z przepisami o podatku od tOwafow i ushig, Zamawiajgcy W celu oceHy takiej Oferty dolicZy do

prZedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarOw i ushig, ktOty mialby Obowi^Zek rozliczyc zgodnie
z tyrai przepisami.

3. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny Zostac przez Wykonawc? podane Z dbkladnosci^

do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzgl?diiieniu zasady, iZ ceny (wartosci) nalezy zaokr4gIac do pelnych

groszy, przy cZym kOncOwki poniZej 0,5 grosza pomija si?, a koncOwki 0,5 grosZa i wyZSze zaokr^gla si? do

1 grosza.

4. Zamawiajgcy odrzuCi ofert?, ktO'ra b?dzie ZaWierala bl?dy w OblicZeniu ceny.
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5. Rozliczenia nii^dzy Zaiflawiaj^cyni a WykonaWc^ prowadzone W walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

Xllli Qpis krytenoW wvbdru bfeft wfazz DbdanieMl Wag tvfch krVteridw i spdsObu odeiiv bfert

O Wybbrze najko'rzystniejszej ofefty decydowac b?d^ pfzedstawione po'mzej krytefia beeny dfeft braz na'st^pdj^cy
sposbb beeny ofert:

I. Geiia - waga 85%

iiajniZsza cena spbsrod wszystkich ocenianych bfert

Liczba punktbw = x lOOpkt x 85%

ceiia bceniaiiej bferty

/Waga ktyterium cena zostala Ustdlona na po'dstawie art. 91 list 2a pzp./

II. Termin wvkbnania pierWszei dbstawv czescibwei - waga 15%

najkrbtszy zaoferbwaiiy termin sposrdd wszystkich bcCnianych bfert

Liczba ptinktow = x 100 pkt X Waga 15%

termin podany w oCenianej bfercie

»Ofefbwany termin wykbnania pierwszej dostawy czfscibwej obejmuj^cej 10.000 sztuk kaft elektrbriicznyGh

Wykonawca wMen podab w bfetcie (patrz: pkt 2 formularza oferty). ZaoferbWany termin nalezy rbzumiec jako

maksymalny termin na zrealizowanie pierwszej dostawy cz^icibwej przez Wykonawc?. Zabferbwany termin nie

moze bye dluzszy niz 80 dni liez^e od dnia zawareia umowy.

»ZaoferbWanie przez Wykonawe? terminu wykonania pierWszCj dostaWy ez^seioWej dhiZsze'go niz 80 dhi liez^e bd

dnia zaWafcia umoWy, spoWoduje odfzueenie oferty jako nieodpbWiadajgcej firesei SlWZ.

»Zabferbwanie przez WykoUaWe? termiUu Wykonania pierwszej dostawy ez?seiOWej krbtszegb niz 10 dni llCz^e od

dnia zaWareia umowy, SpbWbduje, ze Wykonawca b^dzie zwi^zauy zaoferbwanym terminemj leCz na pbtrzeby

wyliezenia punktaeji w kryterium II Zamawiaj^ey przyjmie 10 dni liez4e od dnia zawareia umoWy.

»Punktaeja b§dzie przyznawana zgodnie z opisanymi wyzej zaSadami, w tym wzorami matematyCznymi.

»Przy Obliezaiiiu pUnktbw zostanie UWZgl^dniona zasada wyrazona W pkt Xll pkt 3 SIWZ.

»Oeena kbneoWa Oferty b^dzie sum^ liczby punktbw Uzyskattyeh w kiyterium I i kryterium II pr^ ZasfoSbWaniu

WzbroW fflatematycznyeh.

XIV. Informacie o formalttoiciach. iakie powinnv zostac dopelnibne po wvborze oferty W celu zawarCia

nmowv w sprawie zamowienia pnblicznego

1. Zamawiaj^ey udzieli zambwienia Wykonawey niepodlegaj^eemu WyklueZe'niu, ktbrego bferta jest WaZna, Uie
podlega odrZueeniu, tj. odpowiada Zasadom okreslonym w ustawie Prawo zambwien pUblieZnychj spelnia

wymagania Zamawiajgeego okre^lone w SIWZ i uznana zbstala Za Uajkorzysmiejsz^ na podstawie kryterium
oeeny ofert okreslonego W SIWZ. Zamawiaj^ey inforinuje o wybbrze oferty zgodme z art. 92 p^.

2. ZamaWiaj^ey zawrze umow? w sprawie zambwienia publicznego z Wybranym WykonaWCg, z ZaStrzezeniem

art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.
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Form^ pfzeslania tamadtimimia o wyborze oferty najkorzystttiejszej okresla pkt VII pki 2 SHVZ przy
uwzgl?diiieniu przepisdw pfzejsciowych ustawy z dnid 22,06.2016 r. & zrrtianie ustawy — PfdwO zufnomen
publicznych orazniektdfych iiinych iistaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy iiioze zawrzed unibw? przed Uplyweili termindw, o ktdrycH niowa w art. 94 ust. 1 pzp^jezeli:
a) w przypadku tfybu przetargu nieograniczonego zlozono tylkd jedil^ oferty lub
b) \v pbst^powaniu o ud^ielenie zamdwiefiia o wartosci mniejszej iaiz kwo'ty okreslbne tv przcpisach

wydaiiych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l terinin do vttiiesiehia odwblaaia na czynnbsci
Zamawiaj^cego wymienioiie w art; 180 ust. 2 pzp lub w nast^pStwib jego wniesieiiia Izba oglosila wyrok

lUb postanowienie koficzgce pdst^pbwarde odwolawcze.

4. Dokladny tertniu i miejsce zawa'rcia Ufflowy zostang podaue WykdUawGy w piSuiie informujpym o wyborze

oferty lub w pisinie odf^bnyin. Zamawiajgcy na uzasadUibUy wniosek Wykonawey inoze wyrazid Zgod? na

podpisanie umowy drog^ kofespbndeUGyjn^, ze wskazaniem na kbnkfetn'^ dat? zawarcia Unl&wy. Najpd^ej

w dniu wyzUaGzonym jako dzien zaVvarGia umdwy WykonawGa zobowi^zauy jest WnieSc zabeZpieGzenie

nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawoa, ktdregb ofefta zbstala wybrana Uohyla si? bd zawaroia umowy w sprawie zamdwienia

publieznego, Zamawiaj^ey mbze wybrac oferty najkorzystniejsz^ sposrod pOzbSfalyGh bfert bez

przeprowadzania ieh pbnbwnegb badania i ooeny, ehyba ze zaehodz^ prZeslanki UniewazUienia postfpbWania,

0 ktoryeh mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmdgania.dotvczace zabezpieczenia Uale^tegb wvkonania uifibwv

1. Zgbdnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^Gy zgda od WykonaWGy, ktdtegb oferta zbstattie vrybraua, ■WnieSienia
zabezpieGzenia naleSytego wykouania umowy, zwauego dalej „zabezpieGzemem". Wysokbsc zabezpieGzenia
\vynosi 10% ceny oferty.

2. ZabezpieGzenie moze zostad wniesione wedhig wyb'ofu WykonawGy w jednej lub w kilkU ffast^pUj^GyGh
formaGh:

a) pieni^dzu,
b) por^GzeniaGh bankowyGh lUb pori^GzeniaGh spdldzielGZej kasy oSzGzpdnosciowb-kredytOwej, z tym,

ze zobbwi^zanie kasy jest zawsze Zbbowi^zaniem pieni^znym;
g) gwarauGjaGh bankowyGh,
d) gwafanGjaGh ubezpieczeniotvyGh,
e) por^Gzeniach udzielanyGh przez podmioty, b ktdryGh mbwa w art. 6b Ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 0'9.11.2000 r.

o Utworzeniu Pblskiej AgebGji Rozwbju PrzedsifbiorGZbSGi.
3. ZabezpieGzenie wneszone w pienigdzu Wykonawea wplaca przele\yem na raGhimek bankowy \vskazany

ponizej, z odpowiednim wyprZedZeniem, tak, aby pieUi^dZe znalazly si? na raehUnku Zamawiaj^Gego
najpdzniej w dmu wyznaGzbnym jako dzien zawareia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby prZelewbw mi?d^afodbwyGh podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres batiku: Bank
GospodarstVva Krajowego Oddzial w Katowieach, ul. PodGhor^^eh 1, 40-043 KatbwiGe.

4. W przypadku wniesienia ZabezpieGzenia w jednej z form wskazanyeh \v pkt 2 lit.b--e, WykonawGa bbowi^zany
jest ziozyc StbSowUy dokUment w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowieach, ul. Kossutha 13, IV pi?trb, pokdj
nr 410, najpdzniej w dniu wyZnaezonym jako dzien zawareia umdwy.

5. W trakeie realizaeji umowy Wykonawea moze dbkonac zmiany formy zabezpieGZehia na jedn^ lub kilka fbrm,
o ktdryeh mowa w aft. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieezema musi zbstaG dbkonana z zachowaniem
ei^glosei zabezpieGzema i bez znmiejsZania jego wysokosei. O Zamiafze dbkbnania zniiahy formy
zabezpieGzema Wykonawea obowi^zany jest pomformowaG Zamawiaj^eego z odpowiednim wyprzedzemem.
Zmiana formy zabezpieGzenia zostanie wprbwadzbna stosownym anekSem do umbwy.
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6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy vmiesione w forinie dokmnentu nie mo^e warunko'wac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badaiiia zasadnosci z^daiiia wyplaty pTzez wystaw'c^

dokumentu. ZabezpieGzenie winfio miec charaktef beZvvafufikowy i nieodwotaliiv.

7. W okreSach przyshiguj^c'yGh Zamawiaj^Gemu na zwrbt poszczegolnyGh Gz^sGi zabe^ie'Gzeiiia, Zamawiaj^cy
n'ie mo^e zostad pdzb'aWiony moiliWosci wysf^pienia z roszezeiiiem z lytulu .zabezpieGzbnia flalezytego

wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^Ge roszczenie wyst^pilo w okfesie waziiOsci zabezpieczefda

(jezeli ZabezpieGzenie zostaiO wniesione w foitnie dokumentu ̂ w okresie wazno&Gi dokumentu).

8. Projekt trO^ci dokumentu Winien zostac skonsultowany Z ZaHiawiaj^cym po Wybofze Oferfy, a przed zawarciem

umoWy.

9. Zasady zWi^zane z zabezpieGzeniem, w tym tefminy zwfotu zabezpieczenia (odpowiednio 70% i 30%), Okresla
wzor umowy oraz art. 151 ust.l pzp.

XVI. Istotne.postanoWienia umowv - wZor umOwv

1. IstOtne dla stron postanoWienia, ktOre zoStan^ wprOWadzOrce do tr'esci zawierauej umowy oraz wysOkosd kar
umoWnyob z tytuhi niewykonania lub nienalezytegO Wykonania Ufflowy, zawiera wzof umOwy zal^GZOny dO
SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^ane z realiZacj^ zamoWienia.

2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ sOlidarn^ odpowiedzialno^C za wykonani'e utnoWy
i wniesienie zabezpieGzenia nalezytego Wykonania uiUowy.

XVII. PoucZenie.o srodkaCh ochron'v prawn'ei .przvsluguiacYCh AVvkonawcy w tokii post'CpoWania b.n'dzielfehie

zamowienia

1. Srodki Ochrony prawnej pr^sluguj^ na zasadaeh okreslonycb w Dziale Vl pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przysluguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkur.su, a takze innemu podmiotowi, jezeli

ma lub iniai interes W uzyskaniU danego zamOwienia oraz poniosl lub inoze pOUiesC szkod? W wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego prZepisoW ustaWy. Srodki OchrOny prawnej wobec OglOszCnia 0 zainoWieniu
oraz specyfikacji istotnych wanmkOw zamOWienia przysluguj^ rOwniez organizacjom wpisanym na list§,
0 ktOrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przysbiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustaWy czyimosci ZamaWiaj^cegO pOdjftej
w post^powaniu o udzielenie zamoWienia lub zaniechania cZynHO^ci, dO ktorej zainawiaj^cy jest zoboWi^zany
na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartosc zamowienia jest trmiejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie ait. 11 ust.
8, odwolanie przyshlguje wyl^cznie wobec czynnosci:
1) Wyboru trybu negocjacji bez Ogloszenia, zamowienia z wolnej r^ki lub zapytania o cen?;
2) okreslenia warunkow udziahi w post^powaniu;

3) wykluGzenia odwolujqcego z post^ipowania o udzielenie zainowienia;
4) odrzucenia oferty Odwohij^cego;

5) opisu przedniiotu zamOwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywac czytmosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktOrej zarzuca si§
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwifzle przedstawieuie zarzutOw, okreslac z^danie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie Odwolama.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby OdwOlaWcZej W formie pisernnej w pOstaci papieroWej albo
W pOstaci elektronicznej, Opatrzone odpowiednio wlasnOr^cZmym podpisem albo kwalifikowanym p'odpisem
elektromcznym.

7. Odwolujq:cy przesyla kopi? odWOlania Zamawiajqcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolafda w taki
spOsOb, aby mOgl on zapOznaC si§ z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

8. WykOnawca lub uczeStnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesiema odwolama poinfOrmowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj^tej przez mego lub zaniechaniu czyimosci.
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do ktdfej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, iia ktore nie przysluguje odwOlaliie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informaGji Zatnawiaj^cy powtarza czynnosG albo
dbkonuje cz^oSci zanieGhanej, informujqG o tytti wykonawGow w spos6b przewidziany w ustawe dla tej
GzynPoSGi. Na GZyimosGi, o ktoryGh mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie pr^slugUje odwoianie, z zastrzezeniem aft.
180 ust. 2 pzp.

9. Terniiny tvnoSzenia odwolania dkre^la aft. 182 pzp.
10. Na drzeGzeiiie Krajowej Izby OdwOlawGzej stronofn oraz UczeSffiikom pdst^poWailia OdWoiawczego

przysluguje skarga do s^du. W post^powaniu tOcz^eyfu si? WskUtek wffiesienia skargi st'osuje Si? odpowiediiio
przepisy ustawy z dfiia 17 listopada r9'64 r. - Kodeks post?p0Wania cywilffego o apelacji, jezeli przepisy
flifiiejszegd rozdzialu nie stanowr^ inaezej.

11. Skarg? wnasi si? do S^du bkr?gowegO wlaseiwego dla siedziby alb'o ffliejsea zamieszkania zafnawi'aj£[Gbgo.
Skarg? wnbsi si? za pbsrednictwem Prezesa Izby w tgrtninie 7 dni bd dnia dor?Gzenia orzeczefiia iZby,

przesyiaj^c jedubczesnie jej odpis przeeiwnfkbwi skargi. Zlozeffie skargi w placbwce pocztowej bperatbra
wyznaezbUego w rbzufnieniu ustawy z dnia 23 listbpada 2012 r. - Prawo poGztbWe (Dz. U. poz. 1529) jest

rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? Wraz z aktami poSt?pbwania odwolawczego wlaSciwemU s^dbWi W terfUulie

7 dni od dnia jej btrzymania. W tennmie 21 dni od dnia wydania orzeGzenia skarg? nibze wnieSc tafcze Prezes

UrZ?du Zambwien Publieznyeh. Prezes Urz?du moze takz? przyst^pic do tocz^Gegb si? pbst?pbwafiia. Do

czyrtnoSci podejfflowanyGh przez Prezesa Urz?du stbsuje si? odpowiedftio przepisy o prokuraforze ustaWy

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania Gywilnegb o prbkittatbrze.

13. Szczegblowe zasady zwi^ane ze Srodkami oGhrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy PraWo zambwien

publicHiych.

UWAGA! W przypadku otrzymatfia nmiejszej SIWZ niekompietifej lilb nieczyteliiej nalfezy fakt ten
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OPERTA

Datte WvkbiTiawfcy:

Nazwa/Fitina:

N^rbdbwy FiindusZ Zdtowia
Sli^sM Oddzial WojeWodZki
ul. Kdsstitha 13

40-844 Kaitowce

Adres:

Numer KRS: /jfezeli dotycZy/

CElDG: /jezeli dbtycZy/

Niimer REGON: /jezeli dbtycZy/

NiitnetNIP:

adtes e-mail: (jezeli jest)

strbnawww: (jezeli jest), telefbn: ... fax:

W nawi^zanib do ogloszetiia o przetargu nieOgtaniczoiiym majq,cym za pfzedmiot dOstawi^ katt

elektroniczixycbj

1. oferujeiiiy \^kafianie dla Sl^skiegO Oddzialu Wojewodzkiego NFZ caiego zamdwienia zgodnie ze
Specyfikacj^ Istotnych Warutikow Zamowienia, za ostateczn^ ceri^:

bena nettb Z pkt lA ppkt. b zl + waftbsc 23%pbdatkQ VAT -

zl brutto,

zgbdnie z kalkulacj^ cenbw:^ wyiiikaj^G^ z pkt lA.

UWAGA! Wykbbawca nie dblicza db cen/waftosci nettb pbdatka bd towatbw i iisitug (VAT), jeieU

obbwi^zek pbdatkbtvy spbcZywa ila Zamawiaji^cym - pattz pkt IXII pkt 2 SIWZ btaz wzbt iafbtiaiacji.
b ktorej mbwa w att. 91 ust. 3a pzp.

1/1 O-V /
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lA.

a. Cena jedndstkowa katly elektrdnicZnej:

tX tietto/ 1 szt.

b. Cena nettd za 200.000 sZt. kart: i. zt [cena jedn. nettd z ppkt. a x 200.000 sztuk katt]

2. OswiadcZamy, iz:

a) pierwsZa dostawa cz^scioN^a obejmuj^ca 10.000 sZttik katt elekttdtiicznyeh zostSnie ptzez nas ■wykonaiia

w tertniriie do ............... .. dfti Hc^^c od dMa i^awarcia iitnowy*

*Wyk6nawca ■wdnieii wskazac w \iyktdpkowafiyln miejscu oferowafly p'rz'ez siebie termin \^kdn'a'nia pie'twsZej dostawy
cz^sciowSj obejmujacej 10.000 Sztuk katt elektrofiiczflych. Terinin nalezy wskazac w driiach rdztifiiiajfiych jakd drii
kalendarzowe. Zaoferowany terfnin nie tndze bye dluzszy niz 80 dni Hczac od diiia za\<rarcia umowy. Jezeli Wykonawca nife
poda w ofefGie w sposob jednoznaczny konktetriie oferowanego termiriti wykonahia pierw'szej dostat^ czesciowej
obejrnujacej 10.000 sz'tiik kart, prZyjmuje si?, iz Wykonawca Ofentje tetiiiiifi maksymalny wskazafly w SlWZ, tj. do 80 dni
Hczac od driia zawatda umowy. Wykonawca wyraza na niniejsze zgOd?.
Zaoferowany termin wykonania pierwszej dostawy cz?sciowej bgdzie podlegal ocenie w kryterium II oceny ofett.
»ZaOferOwanie przez WykonawC? terminu wykonania pierwszej dostawy cze'sciO'Sfej dluzszego niz 80 dni kcz^c od dnia
zawarcia uraowy, spowoduje Odrzucenie oferty jako nieodpowiadajqcej tresci SlWZ.
»Zaoferowanie przez Wykonawc? tertninu wykonania pierwszej dostawy czesciowej krotszegO niz 10 dni Uczac od dnia
zawarcia umotCy, spowoduje, ze Wykonawca b?dzie zwi^zany zaoferowanym terminem, lecz na potrzeby ^^liczenia
punktacji w kryterium II Zamawiaj^cy przyjmie 10 dni liczq,c od dnia zau/arcia mnOwy.

b) pdzdstala g2?sc kart zostafiie przez nas dostarczdna w terminie dd 80 dni licz^c od dma Zawareia timorW,
jednorazowo Itib dostawanii GZ^sciowyrni.

PowyzsZe Zapisy nie stano^^ przeszkody w dostarGZeniu w terrnirue wskaZanyni pod kt.a) Wt^Gej niz 10.000
sztuk kart, a takze w dostarGZeniu w terminie wskazanym pod lita) kart w pelnej liczbie obj^tej nimejszym
zamowieniem, jezeli Wykonawca bgdzie ttiial takg, mozliwo'sc na etapie realizacji umoWy.
Okreslenie „dni" uzyte powyzej roZumiane jest jako dni kalendarzowe.

3. Ostvdadczamy, ze udzielamy 24 - miesigeznej gtearanGji oraz 24 - miesi^cznej r^kojmi za wady na
dostarezone karty elektroniezne Ugz^g od dnia podpisania danego protokolu odbioru. AkGeptujemy
okreslone w SlWZ warunki gwaraneji i rekojmi Za wady.

4. Oswiadczartiy, ze akcepfUjemy warunki piatnosci okreslone we wzorZe umOwy.

5. Oswiadcza'tny, ze zobot^gzujemy si? dostarczyc karty elektroniezne nowe, wyprodukowane zgodnie
z obowi^zujg;cymi przepisami prawa i normami, w pelni wartosciowe i nadaji^ce si? do rnykorzystania
zgodriie z ich przeznaczeniem tzn. do personalizaGji elektronieznej i graficznej (na drukarkach
do personalizaGji kart plasttkowych zgodnych z SlWZ) jako karty ubezpieczenia zdrowotnego otaZ
do odGZytywania przez dowolny czytnik kart elektronicznych zgodnych z SlWZ.

6. Oswiadezamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszg, Ofertg, przez okres 30 dm. Bieg Znigzama ofertg.
rozpoGZyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.
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7. OswiadcZartiy, ze zapoztialisfny si? Ze SIWZ i riie wiiosimy do fliej Zasttzezen OfaZ ze zdobyHsffiy
inforrnacje niezb?dlie do ptZygotowaioia i ziozetiia niniejsZej ofeirty. Osx^adcZamy, ze Zbbbwi^ztijerny si?
w prZypadku wybbfu naszej oferty db •wykonania zam6\^enia zgbdnie z wyrribgarfii 2aina\daj^Gegb
bkreslbnymi w SIWZ otaz bbbwi^zuj^cyfttti normami i ptZepisaixd ptawa.

8. Oswiadczainy, ze Zai^czbfiy db SIWZ wzbr uinbwy zostal ptzez n'as zaakceptbwany i Zbbb'W^zujeiny si?
w przypadku \^ybO'fu nasZej bfefty db zawafeia urtio-uy lia ■waruttkaGh okfe^biiyGh W? wzorze urrib-v^,
w miejscu i tefminie wyziiaczbriym prZez ZamaWaj^cego.

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zafndWefiia b?dziemy pdlfegac / tiie b'?dzieiiiy pdlegac:*
na zasbbaeh innegb pbdtiiibtu/6w w zaktesie dbtycz^cym zdolndsci zawddo'wfe'j (posiadattie
\^maganegb do^wiadczenia).

*  ni&pOfrzebhe skreslic. W przypadku polegatda na Zdolnosci ZawodOwej (ddswdadcZ'eni'u) inttego
podrtiiotu/ow WykonawCa uddwodni, iz realiZuj^c Zathowietiie bydzie dysponbwaf idezbpdayttd Zasoband
tego padiiiiofu/dw, w szcZegolnostii przedstainetj^c zobovd^Zaiiie tego podmiotu/dw do oddzid'a tnu do
dygpozycji niezb^dtiych zasobowna pottzeby realizacji zaradwienia

10. OSwiadGzamy, ze zamieizafny pb-«detZyc liast?puj^Geffiu pdd\<ykoiiawcy wykbriatiie fiast?ptijq:cej cZigsdi
zamdwienia**:

Lp. czesc zamowienia firiiia pod^kdriawcy

** wypetnic w przypadku zamiaru wykonywania zamdwienia z udziafem podWykonaWcy wskaZuj^c cZ?sc
Zamdwienia powierzonq^ podwykonaWcy oraz firm? podwykonaWcy

11. Zobowi^zujetiiy si? w przypadku wybbiru fiaszej bferty db wtliesienia zabeZpie'cZ'eriia nalezyfegb
wykonania ufiio-^ w wysbkbsei odpbwiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wriiesieiny najpozuiej
w dniu wyznaczonyrn jako dzien zawareia urnbwy.

12. Oswiadczatny, iz upbwaznienie bsob reprezentuj^GyGb Wykoiiawc? w niniejszyrti pbst?pbwafiiu
(w tyiii podpisuj^eych ofert?/forrnularze/bswiadGzerda), a wskazatiyGh potiizej wyiiika z na'st?ptijacego
dbkumeiitu***:

1) KdlS
2) CEIDG
3) pelnbmocniGtwa zalaczonego do niniejszego fortnularza oferty udzielonego przez osoby bdpbwiednio

ufnoGowane.

***zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykoflawcy

Osoba/bsdby txpdWazifiiotte (upeliibmdcnione) do r'epre'Zentacji WykbiiaWcy w biniejszym
post?powaniu;

/itfti? i naZWisko/ /podstaWa upowaznienia do feprezentowaflia Wykdnawcy/

3
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13. O'swiadcZamy, iz halezyiny/riie nalezymy**** do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.

**** hiepotfzebne skreslic

Deftnig\ malego ora^ sfedniegopr^dsiihiorcy Riviera ustdwa ̂  dnia 02^07.2004 r. o sivob'od^e d^atalnoscigospodarc^ (Ds;.U.2015.584
j.t. ;pm.).
»Zgodttie t(_ art. 105 g/t. ustdivy, ̂  m'dkgo pt\edsi^bidfc^ uwd^a si^ pf^dsi^biorci, ktory w to ndjmtiiejjednprn ̂  dttach ostatnich Idt abrdto'tty'ch:
1) Sptrudnial sredhidfact(nie ndnkj ni^ 50 pratownikow Ora^
2) oAcfgncit rot^j! dbrot netto sprs^eddiQf toivardw, wyrohow i uslUg ord^ dperctgifindn'sdwycb rtitpr^'krdcr^jcig rdWhdw'dfiosci-V> t^o^ch 10
milio'now euro, lub sumy dkywoiv j'ego bildnsu spdrsypdopnego nd kottiec jednep ̂  tych Idt nie pn^kroctyly foivnoivdrtoM W s^ofjith 10 miliatiow

btorci, ktdy w co mjin'niej jedhy'm ^ dpdc'h os'tdtnich Idi»Zgodnie drt. 106 yt. ustddy, iyt sredriiego pipedsiibiorc^ uwd^d si^ pr.
obrotoiiycb:
1) ^trudnidl srednioroc^me mniej ni^ 250prdcownikoiv ord^
2) osidgncp roci^ny dbrot netto spdpedd^ towdrow, iiyrobow i uslug drd^ dperdgi findnsouych niprtrekrdc^jtCy roninddidrto'sci w 'l̂ df/cb 50
mlionow euro, lub sumy dktywow jego bildnsu pors(pd^nego nd koniec jednego ̂  fpcb Idt nie pryekrdc^ly rdivnoiVdrtdsci iv s^oytb 43 milidnoiv

14. Zat^cZnikami do iiiniiejszego fotmalarZa

oswiadczenia/dokutnenty:

oferty nast^puj^ce wypeliiioWe fotiiiilla'rze/

1) info'rmacja, o kto'rej mowa w art. 91 ust.3a pzp

2) ostwadczenie, o ktoryin inowa w att. 25a ustl pkt 1 pzp

3) forrnularz opis przedmiotu zamowienia

4) forrnularz opis rownOwaZnosci — jezeli dotyczy

5) zobowi^zanie innego podifiidtu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych z'asobdw lia pO'trzeby realizacji
zaiiiowieiiia ̂  jezeli dotj'czy

6) peliiomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawcy (oryginal lub kopia posxviadczona notarialriie/odpis notarialiiy)
— jezeli Uprawnierde do reprezentacji nie wynika z dokufflentu rejestroweg'O (ewidencyjuego)

7) inne - jezeli dotyczy

Uwapa!

1) Oswiadczerde o prZyaaleztioscx albo braku pizynalezixdsci do toj satiiej griipy kaphatowej Wykdndttcd sklddd
w terminie 3 dni od s^miesty^enid informdgi, o ktorej moivd w drt. 86 uSt.5 pep) nd stronie ititernetoivej wtvw. fify'rkdtdnfice.pk

2) fottniilarz wykaz dostaw wr'az z dowodaim sMkdane sq na wezwaitiie Zaiiiaxyiajqcego, o kfdiyta mowa w drt. 26
ust.2 pzp (patrz: SIWZ).

Imi^ i naZwisko upelnomocnionego ptZddstawiciela WykohaWcy:

Data

podpis
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i sptzedaz 200.000 sztuk kart elektfo'niGZittyeh (zwaiiyth dale]
takze „kartami"), ktore po spersonalizowaniu w Centrum PersonalizaGji Sl^skiego Oddziaiu
Wojewodzkiego NarodoWego Funduszu ZdroWia b^d^ uzywane przeZ ubezpieczonyGh jako karty
ubezpieGzenia zdroWomego. Karty b^dq, personalizowane elektroniGznie i grafiGZnie na dfiJkarkaGh do
personalizacji kart zgodnyGh z SIWZ.

1. Podstawowe daiie techniczne karty
Typ modulu Pamigeiowy zabezpieezony
Oznaczenie ukladu elektronieznego SLE 4428

Wymiary karty 85,6 X 53,98 x 0,76 mm

Organizaeja pamigei 1024 X 8 bitow EEPROM

Trwalosc nainimalna nie mniej niz 10.000 operaeji zapisu/odezytu
Gehrona przed zapisem 2 bajty kodu transportowego
Protokol komunikaeji Synehroniezny

Material karty PVC

Funkeje specjalne Przeksztaleenie wybranyeh komorek pamigGi
EEPROM na ROM

Temperatura praey 0" C do 70" C

Wszystkie karty speiniajq; wymagania norm ISO 7816-1, -2, -3, ioh odpowiednikow PN-EN 27816-1, -2, -3

oraz ISO 7810. Na etapie produkGji kart zostanq speinione Wymagania normy ISO 10373.
Kazda katta b^dzie zabezpieGzona nnikalnym numerem AID zgodnie Z nOrmq, ISO 7816-3 z RID
przyznanym Zamawiajq,Gemu, tj. D61600001D. Jedynym iwylqGznym dysponentem tego numeru jest

Slqski Oddzial WojeWodzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogoiem AID (RID oraz PlX) liGzy 16
bajtow.

W pami^ci niespersonalizoWanej karty powinny bye zapisane dane zgodnie z ponizszym schematem:

- od adresu OOH $92, |23, |10, |91,

- od adresu 06H $81, $13,

- od adresu 15H 5 bajtow RID.

Caly pozostaiy obszar pami^Gi (z wyj. PSC) powinien miec nieustawiony bit zabeZpieGZajqey.

Kod transportowy PSC zostanie podany wybranemu Wykonawey w dniu zawareia umowy.
Karty b^dq, laminowane ibgdq mialy mozliwosc naniesienia na etapie produkeji nadmkoW metodq

offsetoWq. W pelnym kolorze (4+4 barwy), na awersie i reWersie. Nadfuki zawierac bgdq. Stale elementy
grafiGZne.

Przez awers karty nalezy rozumiec strong zawierajqeq uklad parnigGiowy. Dmgq strong karty (beZ ukladu

pamigeiowego) okresla sig jako rewers.

WykonaWGa zobowiqzany bgdzie dostarozyc karty zgodne z wzorem grafieznym przekazanym wybranemu

WykonaWGy w postaei plikow grafieznyeh oraz w wersji drukowanej, w dniu zawareia umowy.

Awers i rewers karty - zgodny z aktuakiym wZorem karty ubezpieGzenia zdrowotnego Slqskiego OW
NFZ.

Karty dajq,moZliwosc nanosZenia nadruku na swojej powietZehni jedrtobarwnq metodq tetmrotransferowq.

/
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2. Waruniki zapisu/odczytii katt:

Wykonawca zapewnia mozliwosc wykonania na kazdej karcie nie mniej aii 10.000 opetacji
zapisu/odczytu.

3. Warunki g^araiiicji i r^kojnli za wady:
Na dostarczone karty elektfoniczne Wykonawca udziela 24 - iniesi^cznej gwarancji i 24 - raie'siyczaej
rgkojiiii Za wady Hcz^c od dnia podpisania danego protokolu odbioiu. Wykonawca Zobowi^ztije si'^ do
wymiany w okresie wszystkich wadliwych kart, ktote nie sq. uszkodzone mechatiicznie fia skutek
niewiasciwego ich uzytkowania.

Przez karty Wadliw^ roztiinie siy:

•karty nie nadaj^cq, siy do personalizacji elektroniczriej i graficznej (na drukarkach do p'erso'iializac)i kart
plastikowyGh Zgodnych z SIWZ) jako karty ubezpieczenia zdrowOtliego lub
•karty tiie iladaji^c% siy do odczytu datiych Zapisanych w jej partiiyci przez dowolny czytnik kairt
elektroniczriych zgodnych z SlWZ lub
•karty o sZacie graficznej niezgodnej z niniejszym zamowieniem.

Wykonawca zobo\td^Zuje siy wymienic kazd^ wadliw^ karty na karty woln^ od wad w termMe do 5 dni
robocZych licz^c od dnia przekazania przez Zamawiajqcego zawiadoftiietiia o wadzie.

Przez dowolny czytnik kart elektronicznych zgodnych z SlWZ (por. pkt 5 formularza ofefty) nalezy
rozumiec kazdy czytnik, w ktorym komunikacja: karta - czytnik oraz czytnik - kafta prowadzona jest przy
pomocy protokolu reahzowanego przez SLE 4428, cZyU karta powinna koniunikoWac siy z czytnikieffi
zgodnie z protokolem 3W.

4.

A. Oferujemy: *
a. karty elektroniczn^ z ukiadem elekttOnicznyni SLE 4428;

b. karty elektroniczn^ z rownowaznym do SLE 4428 ukiadem elektronicZnym o iiaZwie:

ktorego opis zawarty jest wzal^czonym formulatzu opis rownow'aznos'ci GZysd A.

* wybrac jednq^ z opcji

B. Oferujemy: **
a. karty zgodne z normami ISO, PN-EN wskazanymi w niniejszym formularzu;

b. karty zgodne z normafni rownOwaznymi do norm opisanych w niniejszym formularZu, dla
ktorych dol^czamy fotmulatz opis rownowaznOsci cZysc B.

* * wybrac jedn^ z opcji

Imiy i naZwisko upelnomocnionegO przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data

podpis/y

UWAGA! Wss^df^e tarn, gdi^ie w SIWZ pojdwia sig nat^a SLE 4428 lub naip'j mkaspjqp'e na pocbod^tii'e ukladu
SLE 4428 (Infineon, dawnlej SIEA4ENS) ora^ tarn, gd^e pojawia sii odniesieme do nomi ISO orat(^ PN-EN,
pytpijmuje m, wska^^aniu takiemu hcids^ odniesieniu tmcik^s^pppn^rKt(fS'filNvwnowag>ie".

'  /
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FORMULARZ OPIS ROWNOWAZNOSCI

CZ^SC A Kaifta elektrotticzna z townowaznym ukfadem elektrotiicznym

Podstawowe daiie technidzne kaity:

Typ modulu pamigcio'wy zabezpieczony
Oznaczerde ukladu elektronicznego

*

Wymiary karty 85,6 X 53,98 x 0,76 mm

OrganiZacja pamigci 1024 X 8 bitow EEPROM

Trwalosc ffiinimalna nie mniej niz 10^000 operaGji zapisu/odczytu

Ochrona prZed zapisem 2 bajty kodu transporto-wego

Protokol komunikacji synchroniczny

Material karty PVC

Funkcje specjalne przeksztalcenie ■wybranych komorek pamigci
EEPROM na ROM

Temperatura pracy 00 C do 700 c

*wskazac nazwig ofetowane'go rdwiiowazinego ukladu elektcOfiicznego kafty

CZ^i^SC B Wykaz norm tdwftowaznych

Ponizej prZedsta^amy ■wykaz nOritti ro-wnowaznych do norm podanych przez Zamawiaj^cego
■w formularzu opis przedmiotu zamowienia.
Nazwy (I'ub liume'ry) norm ro-^O'wazriych:

Imi^ i riazwisko upeindraocnionego przedstawciela/li Wykdhawcy:

Data .

podpis/y

JY\
RAJK' XY

mgr Pi, , y^-uiiiga
Ki An') I
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WYKAZ DOSTAW

bnanych llib wykonywafiych

Lp. PfZedmiot dosta\^
(wskazac takze licZb^
dostarczohych kart
elektronlcZnych)

Wartbsc dbstawy
(bruttb w Ztotych)

Data wykonaiiia
dostawy (dzien,
tnifesi^c, rbk)

Pbdmiotj tia fzecZ
ktorego dbstawa
Zbstata wykoffatia
(nazwaj adtes)

Umbwa wykbnaha,
czy nadal

wykbiiywana
^ podac informacjq

1

UWAGAHf

Wypetmaiqc formtilatz WykonsLwca wbiieii_uwzgl^diiic wytn&^ isawMt<e w BIWZ
Wraz z fonnulatzem Wykotiawca zatqcisa dowody, o ktory'ch mowa wpkt VIpkt
3Ut.bSlWZ.

Imi^ i na^wisko upeltaomocnionego przedstawciela Wykbnawcy:

Data.

odpis/y

RADCA

mar Ptir (. /
Ki 301
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UMOWA NR..................

zawarta w dlilu w Kato'v^cach pomigdzy:

Narodowym Funduszem Zdcowia — Sl^skkn Oddziaieiii Wojdwodzkirn z si'edzib'4 w Katowicacli
ul. Kossutha 13, reprezfento'wanym przez:

—  Sl^skiego Oddzialu WojCwodzkiego Narodowego FuhdusZu Zdtowia,
napodsta\We zwa&ym dale] ,,Zafna-wiaj^cym"

a

z  siedzib^ w , adres: i, ■vypisanym do
prowadzonego pfZez pod numerein /jezeli dotyczy/,

NIP; , REGON; , -w^sokosc kapitaiu zakiadowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala:

—  , zwanym dale] „Wykonawc^",
o tresci nast^puj^cej:

§1
Przedmiot uttiow

1. Przedrniotetn niniejszej urtiO\<y jest sprzedaz i dostat<ta ptzez Wyko'tiaA^c? 2D0.000 sztuk kart
elektronicZiiych (zwanych dalej takze „kaftami"), ktore po spetsonaliZowaniu w Centrutn PersoGalizacji
Sla,skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ b^d^. uzywaue przez ubezpieczouych jako karty ubezpieczefiia
zdrowotnego. Wykonawca zobowiazuje sig wykonac przedfniot urrlou^ zgo'duie z opisem zawaitym
w zai^czniku nr 1 do arnowy ̂  opis przedmiotu urno^^y.

2. Wykonawca zobowi^Zuje si? dostarczyc w rainach niniejszej umowy karty elektrordczne nowe,
wyprodukowane zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisatni prawa i noniiami, peltii wartosciowe
i nadaj^ce si? do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem tzn. do personalizacji elektronicznej
i graficznej (na drukarkach do personalizacji kart plastikowych zgodnych z SlWZ) jako karty
ubezpieczenia zdrowotnego oraz do odczytywania przeZ dowokiy czytnik kart elektronicznych zgodnych
z SIWZ. Przez karty elektroniczne zgodne z SlWZ rozumie si? karty zgodne z zal^cznikiem nr 1 do
umowy.

3. Zamawiaj^cy z tytulu zrealizowania caiego przedmiotu umOtiy zobo^yzuje si? zapladc WykOnawcy
wynagrodzenie okreslone w §3 ust.1 umowy.

4. Wykonawca potuderdza otrzymanie, w postaci pEkow graficznych oraz wwersji dtukowanej, wzoru
karty Zawieraj^cego dokladne dane dotycZ^ce wielkosci i rozmieszczenia elementow niezmiennych karty.

5. Wykonawca zapewnia mozEwosc ttykonania na kazdej karde nie mniej niz 10.000 operacji
zapisu/odczytu.

6. W przypadku w^tpKwosci co do Zgodnosci dOstarczdnych kart z wymbgami nitiiejszej umo-wy, w tym
z zal^cznikiem nr 1 do umowy, Zamawiajycy zastrzega sObie mozliwosc pOwolania na kazdym etapie
realizacji umowy bieglego (rzecZoznawcy) w celu weryfikacji kart.

7. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma
podwykonawcy/, cz?sc Zamowienia wskazan^ w oferde Wykonawcy ziozonej w Zambwieniu
nr 33/pn/2017, tj (jezeli dotyczy).

8. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy bydz zreZygftowac
z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej w zambwieniu nr 33/pn/20l7. ZrrLiana
b^dz reZygnacja winna nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany
b^dz reZygnacji, oraz w przypadku zmiany - Ze wskaZaniem nowego podwykonawcy (jezeli dotycZy).
Jezeli zrniana albo tezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawta
powoiywai si? na zasadach okredonych w art. 22a ustl ustawy Prawo zamowieh pubHcznych, W celu
wykazania spelniania warunku udzialu w post?poWaniu (warunku dotycz^cego zdolnosd zawodoWej —
posiadanie wymaganego doswiadczenia), Wykonawca jest obowiq;Zany wykazac Zamawiajycemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia warunek w stopniu nie
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mniejszyrti niz podwykoniwca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywai si? w trakci'e post?pOwania
o udzielenie zamo-wienia (zatnowienie nr 33/pn/2017).

§2
Tefmin i ittiejsce realizacji umowy

1. Wykoliawca zobO'^^tije si? wykonac prZedfniot umowy z Zachowaniern nast?pujq,cycb teirfniridW:
a) pierwsza dostaWa cZ?sciowa obejmuj^ca 10.000 sztuk kart elektronicznych: zoStanie Wykonana

w tetmime dtii licz^c od dnia zawarda umowy Itu ^stctrtie n^isanj terWin t^ofefoWctny pfs^^
Wykonciwci iv dfertie ̂ oipnej n> ̂ tnoiviertiu nr 33!pn!2017 j;

b) pozostaia cz?sc kart zostariie dostarczofia w termini? do 80 dni licz^c od dnia ZaWarcia ilmowy
jednorazowo lub dbstawami cz?sciowymi.

PowyzsZe zapisy ni? sfanowi^ przeszkody w dostarGZeniu przez Wykonawc? w termini? Wskazanymi pod
lit.a) wi?c?j niz 10.000 sztuk kart, a takz? w dostarczeniu prz?z Wykonawc? w termini? wskazatiym pod

lit.a) kart w pelnej Hczbi? obj?t?j niniejsz^ umow^ jezeli Wykbnawca b?dzi? mial tak^ mozEwosc.
2. Wykonawca zobowi^zuj? si? dostarczyc przedmiot umowy na wiasny kosZt i ryzyko do miejsca

przeznaczenia znajduj^cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

3. O termini? konkretnej doStawy Wykonawca zobowi^Zuj? si? poinformoWac Zamawiaj^cego z c6 najmniej

1-dniowym wyp'rzedzeniem, pod numer telefonu lub na adres e-mail Wskazany W §4 ust.l umowy.

4. Kazda dostaWa zreaEzoWana w Wykonaniu niniejszej umowy winna zostac potwierdzona protokolem

odbioru zawieraj^cym informacj? na temat liczby dostarezonych kart oraz terminu dostawy.

5. Nalezyte wykonani? calej umowy winno zostac pofwierdzon? przez Strony protokolem odbioru

koncoWegb. Prbtokol ten b?dzie stanowil podstaw? zwrotu ez?sci zabezpie'cZenia nalezytegb Wykonania

umoWy na zasadach opisanych w niniejszej uffiowie.

6. Obowi^zek sporz^dzenia protbkblow, o ktorych tnbwa w niniejszej uffiowie, spocZywa na Wykonawcy.

7. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostatczanych kart przechbdzi na
ZamaWiaj^cego z chwHq, podpisania danego protokolu odbioru.

§3
Wartosd umowy i sposob zaplaty

1. Z tytulu zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiaj^cy Zaplaci Wykonawcy wynagrbdzenie calkbwite
w wysokosci zl brutto (slownie: zlbtych brutto), w tym wartbsc nettb: ............ zl

oraz 23% podatek VAT. Cena jednbstkowa karty wynosi: zl nettb.

Wprixpadku. gdy dbdwipzekpodatkowy zgodnie z ptzepisarai o podatkii od tdwatow i tlPttig

b^dzie spoczywatna Zamawiaiqcvm ust.l bTznii:

Z tytulu zreaHzowania przedmiotu umoWy Zamawiaj^cy zaplaci Wykbnawby wynagrbdzenie calkownte

w wTsbkosci zl (slownie: zlotych), bez podatku bd tbwarow i uslug. Cena jednostkowa

karty wynosi: zl netto.

2. WynagrodZenie calkowite brutto okreslon? w ust. 1 niniejszego paragrafii zawiera wszelkie koszty
zwi^zan? z reaEzacj^ umowy, w tym koszty transportu do miejsca przeznaczenia, ubezpieczenia

przedmiotu umowy, rozladunku w miejscu przeznaczenia, kbszty zwi^zane z reaHzacj^ zob'bwi^zan

z tytulu gWarancji i r?kojrni za Wady oraz wsZeUde oplaty, podatki i naleznosci zwd^zane z realizacj%

umowy, a wynikaj^ce z obowisE;Zuj^cych przepisow prawa.

WptZypadku. gdy obo'mqzek podatkowy zgodtiie Z przepisatm o podatku od fdwarowl iistitg

bpdzie spoezywatna Zatnawiaiqcytn ust.2 btznai:

WynagrodZenie calkowite okre^one w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszeUd? kbszty Zwi^zan?
z realizacji umoWy, w tym kbszty transporffi do miejsca przeznaczenia, ubezpiecZenia przedmiotu

umowy, rozladunku w miejscu przeznaczenia, koszty zwiizane z realizacji zobowiizan z tytulu



Nr zamowieiiia; 33/pn/2017 wz6r umowy

gwarancji i r^kojffii za wady oraz wsZelMe oplaty, podatki i naleznosci zwi^zatie Z realizacj^ unio-wy,
a ■^nikaj^ce z obo-^^Zuj^cych przepisow prawa, za wyj^tkiem podatku od towafow i usiiig (VAl).

3. Obowiqzek podatkowy z tytulii podatku od tots^arow i usiug (VAT) spOczywa na
Wykoiiawcy/ Zatnawiaj ̂ cyrn. *

l*tu f^ostanie mka^ana opga ^odna infomagci ^ioipnci pippX Wykonaivc^ wrdx X ojefici iv XP^owietiiu
nr33lpnl2017l

4. Zapiata za dostarczofie kafty b^dzie riastepowala na zasadzie piatnOsci cz^scio-vs^ch, w foriiiie poleceflia
ptzelewu w tetfflinie do 30 dni licz^c od dnia dostarczeiiia do siedziby ZamawiajstcegO przez Wykoftawc^
p■l:a^xidlowo \<^stawionej faktury, na podstawie danego protokolu odbioini podpisanego ptzfeZ
prZedstawiGiela ZamaAXdajq^cego i Wykonawcy, na rachunek bafikowjr Wykonawcy pbdany na fakturZe,
z ZasttzGzeniem, iz podstaw^ zapiaty z tytuiu ostatniej dostawy cz^sciowej b^dzie obbk protokolu
odbiom rowfiiez pfotokol koncowy. Podobnie w prZypadku, gdy dostawa ka:ft zbstariie zfealizbwa'na
jednorazbwo podstaw^ zapiaty bbok prbtbkblu odbiotu bgdzie rowniez protbkoi kbncbwy.

5. Na fakturze Wykbnawca winien ufniesGic nast^puj^ce daiie nabywGy: Narodoxxy Fundusz Zdrbxxda
z siedziby w WarszaxWe ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. OdbibtG^ i platniMem
faktur jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzibq, w KatbwiGaGh, uL Kossutha 13^ 40-844 KafoxxdGe.

6. Suma faktur wystawionyGh prZez WykonawG? na podstawie niniejsZej umowy nie liio'ze ptzekroGZyc
kwoty wynagrodzenia Galkowitego umowy okresloiiego w §3 ust.l umowy.

7. Za dat? dokonania piatnosei wynagrodzenia uZnaje si? dzien obci^zenia taehunku Zamawiaji^eego.
8. Zamawiaj^ey zaplaei WykonaWey odsetki ustawoWe za opoznienie w zaplaGie wynagrodzenia, liczone od

dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezWania db
zapiaty.

9. Przeniesienie wierzytelnosGi wynikaj^GyGh z niniejszej umbWy przez WykonaWG? na bsbb? trzeeiq,
wymaga pisemnej Zgody Zamawiaj^eego pod rygorem nieWaznosGi.

10. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji nimejszej umoWy, zmiana
zostanie uwZgI?dniona w umowie.
Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie polegala na zwi?kszeniu StawM podatku VAT, Zamawiaj^cy
zastrzega sobie prawo zmniejsZenia liozby zamawianyGh. kart odpowiednio do wysokosci posiadanego
przez Zamawiaj^eego zabezpieezenia W srodkaeh finansoWyeh — W takiej sytuaGji wynagfodzenie
GalkoWite netto umoWy powi?kszbne 0 podatek VAT nie moze przekrbGzyd kwoty ZabezpieGZonych
przez Zamawiaj^GCgo na ten eel srodkow finansoWyeh.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwenejami w postaei zmiany wynagrodzenia umowy zbstanie
wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejaeia
w zycie zmiany Stawki podatku VAT, a takze - w przypadku zwi?kszenia stawM podatku VAT — ze
Wskazaniem maksymalnej hezby kart mozliwej do zamowienia przez Zamawiaj^eego w ramaeh
zabezpieezonych srodkoW finansbwyeh.

§4
1. Osbbq, upowaznion^ ze strony Zamawiaj^eegb do podpis5?wania protokolow, 0 k'to'ryGh moWa

w niniejszej umowie oraz Zobowi^zan^ db nadzorowania prawidlowej reahzabji pbstanowie'n umowy jest
,  tel , adres e-mail: lub , tel , adres e-maT:

Dla skuteeznosei wystarezy dzialanie jednej z wyzej wskazanyeh o'sob.
2. Osob% upowaznion% ze strony Wykonawey do podpisyWania protokoldw, o ktoryeh mowa

w niniejszej umowie oraz zobowi^zanq, do nadzorowania prawidloWej realiZaeji postanowien umbWy jest
tel /tel. kom ...., adres e-mail:

3. Ewentualna zmiana osob lub danyeh teleadresbwyeh wskazanyeh w ustl lub Ust.2 dla swbjej
skuteezno'M b?dzie wymagala jedynie jednostrbnnego pisemnegb oswiadezenia skieroWanego db drugiej
Strony umoWy. W tresei osWiadezenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^ztije zmiana.
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Watuhld gwafancji i t^kojmi za wady

1. Wykohawca udziela 24 - fniesigcznej gwatancji oraz 24 - rniesigcznej rykojmi za wady lia dbstarcZone
karty. Bieg okresu gwaiancji i t^kojmi za wady liczoiiy jest od diiia podpisania danego prbtokoiu
odbiotu.

2. Warunki gwarancji i rykojtai Za wady bkresla zalacztiik m 1 do tttnowy. WykonaWGa zbbowi^Zany jest
Wymieriic kazd^ wadliw^ kafty na kart? Woln^ od wad w terrnitiie do 5 dni roboGzyGh licz^c od dnia
przekazarda przez Zamawiaj^cego zawiadornienia o wadzie. Zawiadomieriie moze bye skutecziiie

przekaZane Za pbsrednictwefii faksu na numet Wykonawcy: lub pbczty elGktfbniczffej na

adres e-mail Wykonawcy: . Fakt otrzymania zawiadornienia Wykonawca obOwi^^zany jest

natychffliast potwierdzic Za pbsrednictwem faksu na numer Zamawiaj^cego: lub pbczty

elektrbnicznej na adres e-mail Zamawiaj^cego:

3. Koszty ttaHspbrm, wymiany oraz wszelkie inUe koszty zwiqZane z realizacj^ ptzez Zamawiaj^cego

uprawnien Z tytulu gwarancji lub rykojmi za wady nie mogq: geUerowac dodatkoWych kbsZtow pb strbnie

Zamawiaj ̂cCgo.

4. Przez dfti foboci^ rbzumie si? dni od poniedziaiku do pi^tku Za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni

ustaWbwo Wokiych bd pracy.

§6

Kary umowfie

1. W razie niewykonania lub nienalezytego Wykonania umbwy, Wykonawca zaplaci Zamawiajycemu kar?

umown^:

a) w wysbkbsci 10% Wynagrbdzenia calkowitegb umowy okteslbnegb w §3 uStl umowy, jezeli

Zamawiaj^cy skorzysta z. prawa db rbzwi^zania umbwy z cb najmniej jednej z przyCZyn^ b ktorych

mbwa w §7 ust.1 umowy;

b) w wysokbsci 1^500,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stbsunku do terminu wskazanegb w §2 ust.l
Eta) umowy;

c) w wysokosci 500,00 z! Za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu Wskazanegb W §2 ust.1 Etb)
umowy;

d) w WysbkosCi 50,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stbsUnku do terminu wskazanegb W §5 Ust.2 zd.2

umbwy (5 dni roboczych).

JezeE Eczba kart wadEwych w okresie gwarancji i rykbjmi za wady przekrbczy Eczb? 25.0O0 sztuk,
Wykonawca zobbwi^zany b?dzie - ruezaleznie od obbwi^zku wytEkaj^cego z §5 ust.2 zd.2 umowy -
dbdatkowo zaplacic Zamawiaj^Cemu karg umownq. w wysokoM 25% calkowitegb wynagtbdzenia
naleznegb za wszystkie dbstarczone karty wadEwe (wedlug ceny jednbstkowej karty wynikaj^cej
z niniejsZej umowy).

2. W przypadku, gdy kwoty uzyskane z tymlu kar umoWnych nie wystarczaj^ na pokrycie powstalej szkbdy,
Zamawiaj^cemu przysiuguje prawo dochodzenia bdszkodbWania uzupelniaj^cego db wysbkbsci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zapiaci Zamawiaj^cemu kar^ umown^. w terminie 14 dni Ecz^c bd daty btrzymania
wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy mbze pbtr^cic
nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki ustawbWe za opbznienie w Zaplacie kary, z dbwolnej
naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym W szczegolnbsci

z wynagrodZenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^ienia okbEcznbsci siiy wyzsZej
w rozumieniu przyj?tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niembznbsc jego
przewidzerda, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w sZczegoEiosCi Wbjna, katastrbfalne
dzialarua przyrody, Zamieszki uEczne, b Ee mialy wplyw na wykonanie umowy.
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W takkri przypadku, o okolicztiosciaGh, o ktorych liiowa poWyzej oraz ich wpl'y^e na ̂ x^kdnanie
umowy Wykonawca zobowi^zatiy jest niezwiocznie poitiforrnowac Zamawiajq,Cego na pistfiie ota2
uzyskac piseiilne stanowisko Zama^aj^cego co do kwalifikacji Zdarzenia, na jakie powoiuje si?
Wykonawcaj jako siiy wyzszej oraz jej A^iywu na wykonanie urnowy.

§7

1. ZarnaTxdaj^cy inoze skdrZystaG z prawa do roz\d^zania niniejszej umo'wy:
a) w przypadku, gdy dpoznienie w stosunku do temiinu, o ktoryni rnowa w §2 ustl Iit.a umowy,

przekroczy 5 dni robOGzyGh (ptzez dni roboGZe rozumie si? dni od poniedzialku do pi^tku Za

wyjattkiem przypadajq;GyGh na nie dni ustawowo wdlnyCh od praoy);

b) w przypadku, gdy opdznienie w stosunku do tertninu, o ktoryrn mdwa w §2 ust.l litb urnowy,

przekroGzy 10 dni;

g) w przypadku, gdy ■^miana kart na wdlne od wad do'tyGZy wszystkich kart objgtyGb dan^
dostaw^dostaw^ GZ?sGiow% a opoznienie w stdstlnku do terminu wskazatiegd w §5 ust.2 zd.2
umdWy, przekroGZy 10 dni.

2. Rozwi^zanie umowy winno nast^ic poprZez pisemne oswiadczenie zlcizone WykonawGy ze
Wskazaniem tta okoUGZUosGi Stanowi^Ge podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umbwy
nast?pnje Ze skutkiem natyGhmiastowym w dniu ziozenia WykonaWoy pisemnego os-wdadGzenia.

3. W przypadku roz^^zania umowy Zamawiaj^oemu przysluguje uprawnienie do naiiczenia
WykonawGy (niezaleznie od innyeh kar umownyGh) kary umownej, o ktorej mowa w §6 nst.l Iit.a
umo"^, z zastrzezeniem §6 ust.4 umowy.

§8
Zabezpieczenie nale;^tegb ̂ kbnaiiia umowy

1. Wykonawca wniosl zabeZpieGZenie nalezytego wykonania umowy wysbkosci zl (sibwnie'
ZlbtyGh), GO stanbwi 10 % wynagrodzenia calkbrdtegb niniejszej umbXSy, o ktotym fflbwa

w §3 ust.l umowy. Zabezpieczenie wniesione zostaib w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany fbrmy zabezpieGZenia na jedn^ lub kilka

fbrm, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawb zamo-v^eh pubhcznych. Zmiana fbrmy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^iosci zabezpieczenia i bez zmniejsZania jegb
wysokosci. O zamiarze dokoUania zmiany formy ZabezpieGZenia Wykonawca obowi^zauy jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana fbrmy zabezpieczenia zostanie
Wprowadzbna i potwierdzona stbsownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozlicZenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 Prawa Zambwien pubhcZnych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terntinie do 30 dni Ucz^c bd dma
podpisania protokolu koficowego do wysokosci 70 % wUiesibnego zabezpieczenia. Pozostale do 30 %
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umo^ zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu r?kojmi za wady.

4. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot Zabezpieczenia (jego CZ?sCi), Zama^aj^cy nie
moze zostac pbzbawiony mozUwosci Wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia naleZ^rtegb
wykonania umowy, jezeU zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilb w okresie waznoaci
zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w forniie dbkumentU - w okresie waznosci
dokumentu).

§9
1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zambwienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstat^e ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zambwien publicznych.

h
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2. W sprawach nieuregulo'wanych postanowieiiiaim niniejs2ej uiiiowy majq, zastosbwanife przepisy u'sta\^

Prawo zarnowien publiczGych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowa b^dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozon^ w Zamowieniu fir 33/pn/2017.

4. KazdoraZowa zfniana postano\iden niniejsZej ufnowy, prZy lawzgl^dtiietdu wyj^tkio^ w niej

przewidziaflych, wymagac b^dzie forifiy pisemnej pod rygorem niewaznosd.

5. Ewentualfre spory powstaie na de stOsowarda fdfuejszej ufriowy, Sirony poddaj^ rOZstrzygnigdu ss^du

wlasdwego dla siedziby §l^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narbdow'ego FtindasZu Zdrowia
(KatowiGe).

6. Umowa Zostala spofz^dzona w trzecb jednobrzmi^cych egZemplatZach, z czego dwa cgzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz ottzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

Uwaga!

Zat^cznik nr 1 do uinowy zostatsie przygotowany w bparciu a formula apis przedimlotu
zaitiowibma z uwzgl^dtdehieiii - jezeli dotyczy - foahidarza apis roxmbwazhosci.

W sjtuagi, gdy ob'omqgek poddfkony ̂  ytuiu podatku od towarom i nslug b^dpie spocggivul m Zat^aMajipym (art. 91
ust.3a ppp), calkoivitym ifynagrodt^niem utnownym bgd^e ivymgrods^nie be^ podatku od toivaroiv i uslug iv takim
priypadku ̂ pisy umony odnostipce sq do nynagpod^enia brutto (cen brutto; ofety hrutto) nakty ro^miecjako odrtosgcice
sii do wynagrodt^nia (cen, afery) bec^podatku od towarow i ustug niniejs^e spstanie odpomednio um^kdnione w fedakyi
c^pisow ̂ wterdnej umony.

NACZEZNIK
<  Wydziahi Administi^o-Gospodarczego

Dzi3?n .■/An-T'dirnych §|^skiego Oddji^ Wojew6dduego
tv' c;:u 0:;d--a7- iiancir odikivgo -Jarodowego Fund;;^ Zdrowia w Katowicach

Ntifla.. -.Vga VV ii.^iowicach // ■
/Marian

May:L:.e?ui dUyini
}l\nc:

Dziatu ^
''"blicznych I'':

r \ n}U T^^^^drowia w Katowicach
/omasr •



Nrzamowieni^: 33/pn/2017 ivzor ihfdrmacji, 6 ktdrej mows w aft. 9'i us't.3a pzp

Inform uj^, iz wybar ztazonej przeze mnie oferty

w zam6vviehiu iir 33/pn/2017: *

* w zal^zhosGi dd sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) hie pfdwadz! do powstahia u Zarhawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodriie

z przepisahii o podatku od towarow 1 ustug.

2) prdWadzi do powstahia u ZamawlajqGego obowl^zku podatkowego zgodhie

z prZeplsami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z hihiejszym wskazuj^

pOniZej:

a) hazw^ (rodzaj) tdwaru lub usiugi, ktorych dostawa lub sWiadGZehie b^dzie

prowadziG do powstanla u Zamawlaj^cego obowii^zku podatkowego Zgodhie

z przepisaitii o podatku od towarow i ustUg:

b) wartosc towaru lub usfugl, o ktorym mowa pod lit.a), bez kwdty podatku VAT, tj.

Gena nettO:

UWAGA! ZgGdnie z art. 91 ustSa pzp, jezefi zhzono dfert^, ktdrej wybor prowadzifby do poWstania
u zarrrawlajqcegd abowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towatdw i ustug,
zamawiajqqr w celu aceny takiej oferty doHcza do przedstawlondj w riiej ceriy podatdk Od tOwarow
i ustug, ktory miatby obowigzek rozticzyc zgodnie z tymi przepisarni. Wykonawca, sktadajpc ofertq,
ihformuje zarnawiajpcego, czy wybor oferty bpdzie prowadzic do powstania u zatnawiajgcego
obowiqzku podatkowego, wskazuj^c nazwQ (rodzaj) towaru tub ustugi, ktorych dostawa tub
swiadczenie bgdzie prowadzfc do jego powstania, oraz wskazujpcich wartosc bez kWOty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazUje siQ, iz obowiqzek doiiczania wartosc! podatku VAT ptacbnego przez
Zamawiajqcego do oferty WykonawCy (wartosc! netto) ciqzy na Zamawiajqcyni w przypadku, np.:
- wewnqtizwspdinotowegb nabycia towarow;
^ dostawy towarow wyfnieniOnyCh wZatqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towafdw i ustug objpte
mechanizmem odwrdconego obciqzenia (dot. tetefondw komdrkbwych, w tym smaftfondw Oraz
komputerdw przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urzqdzenia wystppujqce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu ustug tub importu towardw, z ktdrym! wiqze siq anaiogiczny obowiqzek doticzenia pfZez
Zamawiajqcego przypordwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

frni^ 1 nazwlsko upetnomocnlohegd przedstawicieia WykdhaWcy:

Data
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Nr zamowienia: 33/pn/2017 wzor oswiadczenia, d ktoryrh rtiowa \A/ art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykoilawca:

Naziwa /Firiiia:

Adres:

Na patrz'eby postgpowania o lidzieleriie zamowienia publiczfiego pn. do'staWa katt elektiott'iGiz'iftych,

prowadzonego przeZ NarodoWy Fiindusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki,

oswiadcZam, co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DQTYCZ^CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania zgoditiie Ze stanem prawiiym i faktyczriym dotycZ^Gym

Wykonawcy (A albo B):

A. Oswiadczam, ze nie podlegaffi wykliiczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustaWy Prawo zamowie'n publicz'nych.

B. OsX^adezamj ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepOwa'nia na

podstawie art ustawy Prawo zam'owien publitznych (podac majcffci ̂ stosoifdnkpo'dMWi

n^klm^nia sposrdd wymieriionych if art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustctny Ptp).

Uwaga! Zgodnie z art, 24 Ust.8 pZp, WykdnaWca, kto'iy podlega wykluczenin na podstawie ̂ rt. 24 list 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez rdego srodki
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udo'wodnic naprawienie szkody wyrZ^dzonej

prZest^pstWem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscucZynienie pieni^zne za doznanq, krzywd? liib

naprawienie szkody, Wyczerpiij^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz WspoipraGe z drganami sGigania

oraz podj^cie konkretnyGh srodkow teGhnioznyGh, organizacyjnyGh i kadfcOWyGh, ktore odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym Inb nieprawidlowemti post^pdwaniu

wykonawGy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje sig, jezek wobec wykonawGy, b^d^Gego pO'dmidtem

zbiordwym, orzeGZono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamdwienia oraz
nie uplyn^l okteslony w tym wyroku okres obowiaZywania tego zakazu.

RADC.,.
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Nr zam'dwienia: 33/pn/20l7 wzdr oswia'dcienia, b ktbrym itiowa Vv aft. 25a ust.l pk't 1 pzp

Z uwagi fia pfzepis art 24 ust.8 pzp, jednoczesnie os'wdadcZam, ze w Zwi^zku z podstaw^ wyklu'cZenia,

o ktorej mowa w aft 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art 24 ust. 8 usta\^ Prawb

zarhowien piiblicZhych, podj^iem fiast^puj^ce srodki napfawcze:

2)

Os^adcZam, iz spelniadii waruhek udzialu w postepOwaniu okreslofiy przez Zama\daj^cego w pkt V pkt

1 ppkt 2 SIWZ, tj. db'tycz^cy zdolnosci zatsrodowej (posiadariia wyrnagatiego doswiadcZeiiia).

WykonaWca wirden spelnic wartiriek dbtyczq^cy zdblnosci zawbdbwej (pbsiadania wymaganegb

dbswiadczenia) pblegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w pfZypadku SAxdadczen bkteso-vx^ch lub d'qgiych

rbxvniez -wykbrtywaniii, w bkrbsie ostatfiich 3 lat przed uplywem terfflinu skladania bfert, a jezeli bktfes

prbwadzenia dzialalnbsci jest krotszy - w tyrii bkresie, przynajniniiej 1 (jedttej) dostawy kart

elekttbniczffych \<ykbnanej lub wykonywanej.

Szczegoly dotycz^ce warunku bkreda SlWZ.

II. OSWIADCZENIH DOTYCZACE PQDMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY POWOLUTE SIE

WYKONAWCA*

♦jezeli dotyczy

OswiadGzam, ze w celn wykaZania speiniania wartmku udzialu w pbst^pbwaniu okredbnegb przez
Zainawiaj^cegb w pkt V pkt 1 ppkt 2 SlWZ pblegam na zdblnbsd Zawbdbwej (pbsiadanie wyntaganegb
dbswiadczenia) nast^puj^cegb podrdotu/podrniotbw**:

Lp. Nazwa/firma oraz
a'dfes podmiotu

REGON/
PESEL
/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje siy na Zdolnosc
zawodOw^; podmiotu

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/ pbdniiotbw, na ktorego/ ktofych zdolnosc zaWbdbw:^
(dbswiadczenie) pbwbiuj? si^ w niniejsZym post^poWaniu, nie zachodz^ podstawy WykluGZenia



Nr zarfiow/ienia: 33/ph/2017 wzor oswiadGzeflia, d ktor^m mdwa w art. 259 ti'st.l pkt 1 pzp

z postigpowania o udzidetiie zarnowienia, o ktorych rriowa w art. 24 ustl pkt 13-22 pzp, oraz,

ze podtriiot/ podmioty te spelniaj^ w zakresie, w jakim pO\^oluj^ si? na ich zasdby (zdolno^c zawodbw^,
warunek udziaiii w pdst?powaniu.

Ithi? i tiazwisko upefoomdcnidnegb pfzedgtawiGiela Wykbnawby:

Data
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Nr zamowieflia: 33/pii/2017 - wzof oswiadczenia (grupa kapttatbwa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEj SAMEJ GRUPY KAPITAEOWEJ

Niniejsze os^adczeiiie Wykonawca pfzekazuje Zaftia^xdaji^ceinu w tefmihie 3 diii dd dnia

zamieszcZeliia tia sttdiiie inteiHietdwej (www.tlfz-kato^Ge.pl) infdtfliiacji> o ktotej iliowa w art 8&ust.5

pzp.

OsWiadczenie dbtycZy przynaleznosd alb'O braku przynaleZdoaci do tej saiii'ej grupy kapitaiowej Z intiym

Wykonawc^ lub WykonaWGatdi, ktorzy zlozyli ofetty w tlimejszytn post^powafiiu (zafiiiotdehie

nr 33/pn/2017).

Przez gfup^ kapitatew4 " zgodnie z art 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochtonie konkurencji

i konsunientow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy roztlrniec Wszystkich ptZedsi?biort6w,

ktorzy sy, kOnttolowani w sposdb bezpodedni Itib posredni przez jednegO przedsiebiorc^, w tyni rowniez

tego przedsiebiorc?.

Na podstawie inforniaGji zarnieszczOnej przez Zamawiajq,Gego na stronie internetoWej www.nfz-

katowiGe.pl 6 WykonaWGach, ktorzy zlozyli oferty w pOstepoWaniu na dostaw^ kart elektronicZttych,

I. osWiadGzam, iz' nie tialez^ do tej same) gtupy

w art 24 ust 1 pkt 23 nstawy Prawo zamowien ptiblicZnyGh. *

kapitaiowej, o ktt)rej moWa

11. oswiadezam, iz nalezy do tej samej grupy

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustaWy PraWo Zamowien publieznyeh. *

kapitaiowej, o ktorej mowa

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku Wskazania opoji II Wykonawoa wraz ze zlozeniem oswiadGzenia moze przedstawic dowody,

ze powi^zania z innym WykonawG^ nie prowadz^ do zaklocenia konkurenGji w postypowaniu

o udzielenie zamdwienia.

Imi^ i nazwisko upetnoinocnioriegd ptzedstawiciela Wykdnawby:

Data

podpis

k/a){)1


