
Nr ̂amdwienia: 31/pn/2017

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
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Nr zamdwiehia: 31/pn/2017

L Nazwa ffirmal oraz adres Zamawiaiacego

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

e-mail: zamowieniapubliczne@nf7-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

n. TrVb udzielenla zamdwienia

Post^powanie 0 udzielenie zamdwienia publicznego pfowadzone jest w trybie przetargu nieograaiczonego

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

Rodzaj zamdwienia: usluga.

Numer postfpdwania

Post^powanie, ktdfego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest nlunerem 31/pn/2017. WykoPawcy

we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na Ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Spe9yfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej talfize „SIWZ" mowa jest 0 "pzp",
nale^ przez to rozumiec ustaw? Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznycb. Ilekrod w „SIWZ" mdwa

jest 0 "Zamawiaj^cym", nalezy przez to roZumiec Sl^ski Oddziai Wojewddzki Narodowego FunduszU Zdrowia

(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest 0 „dniach" nale^ przez to rozumied dni

kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mdwa jest 0 „rOzporz4dzeniu Ministra

Rozwoju w sprawie dokumentdw" nalezy przez to rozumied rdzpofz^dzenie Ministra RozWdju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze zgdad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu 0 Udzielenie

zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

III. Opis Przedmidtu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia lest swiadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzeP
i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym w fofmularzu opis
przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.

Kod Wspdbiego Slownika Zamdwien (CPV): 72.00.00.00-5 ushigi infofmatyczne: kdnsultacyjne, opfacowywania

oprogramowania, intemetowe i wspafcia; 72.61.10.00-6 uslugi w zakresie wsparcia technicznego.

» Uwaga! Nazwy uzyte w formularzu opis przedmiotu zamdwienia odnoszq si§ do urzqdzen i oprogramowania

posiadanych przez Slqski OW NFZ. Formularz opiS przedmiotu zamdwienia zawiera informacje niezb§dne dla

zdefmiowania istniejqcego srodowiska firewall, ktdrego przedtniot obj^ty niniejszym zarndwieniem dotyczy.

Posluzenie si§ nazwami posiadanych elementdw srodowiska firewall jest zatem koniecznC i nie stanowi wskazania

na znak towarOwy, patent lub pochodzenie, na zrddlo lub szczegdlny proCes, ktdry charakteryzuje przedmiot

zamdwienia; na konkrefnego producenta, czy produkt.

Nazwy uzyte w SIWZ (w formularzu opis przedmiotu zamdwienia) stanowiq opis posiadanej przez Zamawiqjqcego
infrastruktury systemowej, ktdrej dotyczy wsparcie serwisowe, w tym aktualizacja sygnatur.

» Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia
oraz we wzorze umowy, ktdre stanowiq integraln^ cz?sd niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okredla

warunki ewentualnej zmiany tresci umowy stosownie do art. 144 ust.l pkt 1 pzp.
» SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamdwienia, okresla standardy jakosciowe, o ktdrych mdwa w art. 91

ust,2a pzp.

2. Skladaiac dferte Wvkonawca miedzv innvmi winien zlo^d nastepuiace o^wiadczenia. ktdrvch tredd znaiduie sie
w fdrmularzu odis nrzedmioni zamdwienia:

» Oswiadczamy i zobowiqzujemy si§, iz posiadamy wszelkie niezb^dne uprawnienia do swiadczenia wsparcia

technicznego dla posiadanych przez Slqski OW NFZ urzqdzen i oprogramowania zabezpieczajqcego firewall
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w zakresie i na warunkach opisahych w formularzu opis pfzedmiotu Zamowienia, bez naruszanid uprawnien

Zamawidjqcego ofdz prdw innych osob bqdz podmiotow. Oswiddczafny, iz uzyskdlismy wszelkie niezbfdne
zdpewnienid do zlozenid pcwyzszego oswiddczenid.

» Oswiddczaniy i zobowiqzujemy si§, iz czynnosci polegdjqce rid przystqpieniu do tidprarVy (czds redkcji),
ndprdwdch urZqdzen/oprogrdmowdriid ovdz rid wykonywdriiu prdc kOnsultdcyjno-serWisowych, bfdq wykdnywdne
przez osobf/osoby posiddqjqce certyfikdt co ndjmniej nd pozioinie ekspertd zdbezpieczen urzqdzefi
i oprogrdmowdnid obJ§tego przedmiotem zdmowienid. Nd etdpie redlizdcji umowy, rid zqdanie Zdmawidjqcego

Wykondwcd zobowiqzariy b^dzie przedstdwic stosowny certyfikdt.

» Oswiddczdrtiy i zobowiqzujetriy sif, iz Zdmawidjqcemu w rdtndch utnOwy b^dzie przyslUgiwdl dost^p ordz prdwo

do uzywdnid wszelkich dktudlizacji, poprawek, nowych wersji oprogramorvdnia (niodulow) objftych wspdrciem

techniczriym ovdz dktUdlnych sygndtur oprogrdmowdnid (moduldw) obj^tych wspdrciem technicznym, bez

naruSzdnid prdW innych osob bqdz podmiotow, w Sposob i w zakresie niezbfdnym do korzystanid zfurikcji ddnego

Systemu zgodnie z jego przezndCzeniem, w tym prawo do iristdlowdHid, wykorzystyWdnid i kopiowdnid nd uzytek

Zdmawidjqcego.

Powyzsze oswiadczertia stanowi^ tresc oferty, a tym samym nie stanowi^ oswiadczeHia/dokumentu w rozumieniu

art.25 ust.l pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrdw z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow

dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U.

poz. 1126).

3. Warunki platnosci.

Warunki platnosci zostaly dkre§lone we wzorze umowy.

4. Inne infOrmacie.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert cz^sciowych.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowycli.

• Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwien, o kt6rych moWa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

• Jfzyk post^pdwania.

Wyja^nia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazoH^ w art. 9 uSt. 2 pzp, post?powanie 0 udzielenie zamdwienia publicznego

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

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

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

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

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towardwych, nazw handloWych oraz oznaczen

pochodzefiia towardw i using, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodrde z przepisami o nOifnalizacji.

5. Podwvkonawstwo.

• Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca moze powierzyd wykonanie cz?ici zamdwieiiia podwykonawcy.

• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawce czesci zamdwienia, ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm Dodwvkonawcdw

(patrz pkt 8 formularza oferty).

• Zamawiaj^cy nie z^da informacji o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktdiym mowa w art. 25a Ust.l pzp,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu.

•W przypadku zamdwien na uslugi, ktdre maj^ bye wykonane w miejscu podlegaj^cym bezpo§redniemu nadzorowi

Zamawiaj^cego, ZamaWiaj^cy z^da, aby przed przyst^pieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s^ juz

znane, podal nazWy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktdwe podWykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi.
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zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushigi. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cegD o wszelkich
zmianach danych, o ktdrych moya w zdaniu piefwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pbzniejsZym okresie zamierza powierzyd fealizacj? ushigi

(art. 36b ust. la pzp).

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe 6 podwvkonawstwo nalezy roziimiec umow? w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?sc
zamowienia publicznego, zawart^ mi^dsy wybranym przez zamawiaj^cegb wykohawc^ a ionym podmiotem
(podwykonawc^), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podWykonaWcq

a dalszym podwykonawcq lub mi^dzy dalszymi podwykohawcami.

Podwykonawc^ nie jest producent, czy tez dystrybutor.

»Pod pojfciem „producent" nalezy rozumiec rowniez ,jprzedstawiciela prbdiicenta". Pod poj^ciem „przedstawiciel
producenta" nalezy zai rozumiec podmiot formalnie upowazniOHy przez producenta do wykonania w imieniu
producenta okreslonych czynnbici.

6. WVmog zatrudnienia na nodstawie umowv o nrace fart. 29 ust.3a pzp")

Zgodme z art. 29 ust.Sa pzp, Zamawiajqcy okresla w opisieprzedmiotu zamowienia na usiugi lub roboty budowlane

wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawcf na podstawie umowy o pracq osob wtykonujqcych

wskazane przez zamowiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega

na wykonywaniupracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustdwy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodekspracy (Dz.U.

z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.).

Czynnosci, ktoiych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, okresla sif jako

czynnosci polegaj^ce na obshidze zgloszen dokonywanych przez Zamawiaj^cego w toku realizacji umowy,

tj. przyjmowanie zgloszen w ramach okna czasowego oraz dotycz^CyCh prac konsultacyjno-serwisowych,

w szczegdlno^ci w ramach mfolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyj^cia zgloszeft.

Zgodnie^z art. 36 ust. 2,pkt 8a pzp. Wskazuie sie:

1) Sposob dokumentbwania zatrudnienia osob, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpozniej W dniu

zaWarcia umowy Wykonawca lub podwykonaWca (W zaleanosci od tego, czy dana osoba zatrudniflna jest przez

Wykonawc?, czy podwykonawcf) przedlozy Zamawiaj^cemu Gednej z os6b wskazanych w umbwie) pisemne

o^wiadczenie, iz osoba (osoby) wykonuj^ca w ramach niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci polegaj^ce

na obshidze zgloszen dokonywanych przez Zamawiaj^cego w toku realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszen

w ramach okna czasowego oraz dotycz^cych prac konsultacyjno-serwisowych, w szczegolno^ci W ramach

infolmii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzame przyj?cia zgloszen, b^dzie zatrudniona na podstawie

umowy 0 prac? w rozumieniu kodeksu pracy, w calym okresie realizacji umowy.

Oswiadczenie (kompletoe oswiadczenie) Winno zawierac rdwniez imi? i na^isko osoby/ osob zatrudnibhych na

podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy

o prac?, dbkladne okre^lenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Liczbf osob (co najmniej 1) obslugujqcych zgloszenia w toku realizacji umowy nalezy podac w formulartu opis

przedmiotu zamowienia.

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? wymagan, o ktbryCh moWa

w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj4ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez

Wykonawc? (lub podwykonawc?) Wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych za

pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1):



Nr zamdwienia: 31/pn/2017

a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodhosc z oiyginalem odpowiedhio przez Wykonawc? lub
podwykonawcf kopii umowy/umow o prac? osob wykonuj^cych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktdrych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia

ufflowy/umow powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniaj^cy ochron? danych osobdwych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z diiia 29 sierpnia 1997 r. o dcbronie danych osobowych
(tj. w szczegdlno^ci bez adrcsow, nr PESEL pracownikdw). Imi? 1 nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac§ powinny by6 mdzliwe do

zidentyfikowania;

b) mozliwosd z^dania zaswiadczenia wia^ciwego oddziaiu ZUS, potwiefdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawc? lub podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z lytuhi zatrudnienia na
podstawie um6w o pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

c) mozliwoic z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem odpowiednio pfzez WykonaWcy lub

podwykonawcy kopii doWodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczen,

zanonimizowan^ w sposob zapewniaj^cy ochrony danych osoboWych pracownikow, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imiy i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji;

d) mozliwosc z^dania WyjaSnien w przypadku wqtpliwosci w Zakresie potwierdzenia spelniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracy;

e) moziiWOsc zWrdcenia siy do Panstwowej Inspekcji Pracy (PiP) o przeprowadzenie kontroli W przypadku

poWziyCia uzasadnionych w^tpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze wyjaSnienia, o ktorych fnowa pod lit.d Wykonawca przedlozy

ZamaWiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezWaniu terminie w celu

potwierdzenia spebiienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub

podwykonawcy osoby/osob wykonuj^cych w ramach umowy czynnosci, co do ktorych prZedmiOtowa SIWZ

(umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracy.

3) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: okreSla wzdr umoWy

(uprawnienie Zamawiaj^cego do skorzystania z mozliwosci rozwi^zania umowy, kary uhiowne).

4) Rodzaj czynnosci niezbydnych do realizacji zamdwienia, ktorych dotyczy wymagania Zatrudnienia na

podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy osdb Wykonuj^cych czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia: czynnosci wskaZane powyzej.

IV. Termin 1 mieisce wvkdnania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w okresie do dnia 31.12.2018 r. licz^c od dnia zawarcia umowy. RoZpoczycie

sWiadcZenia Wsparcia technicznego nast^pi w dniu zawarcia umoWy.

2. Miejsce wykonania zamdwienia: ul. Kossutha 13 w Katowicach (za wyj^tkiem sytuacji nie wymagajqcych

fizycznego stawieimictwa ze strony Wykonawcy w ww. miejscu).

V. Warunki ndziain w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mOg^ ubiegad siy Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj^ waninki udzialu w postypowaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego W ogioszeniu

0 zamdwieniu.
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Ad.l) Art..22 ust.i pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu.
W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzic podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oswiadczeHie o niepodlegaHiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zaffiieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktorej moWa w art. 86 ust.5 pzp, WykonaWca skiada rdWniez osWiadCzenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» WykonaWca, ktdiy pddlega wykluczeniu na pddstawie art. 24 ust.I pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, maze przedstawid

dowody na to, ze podj^te prZez niego ^rodki sg wystarczajgce do Wykazania jego rzetelnosci, W szczegolnosci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zado^dnczynienie

pieni^zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, Wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj^cie konkretnych srodkoW technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

ktore odpowiednie dla Zapobiegania dalszym przestfpstwom lub przest^pstwoni skarbowym lub

nieprawidlowemu post^powaniu Wykonawcy. Zdania pierWszego nie stosuje si?, jezeli Wdbec Wykonawcy,
b?dgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym Wyrokiem sgdu zakaz ubiegania si? 6 udzielenie

zamdwienia oraz nie uplyngl okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego ZakaZu (art. 24 ust.8 pzp).

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

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - Zamawiaj^cy nie okre^la (nie stawia) zadnych waruilkdw udzialU

w po$t?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych si? o udzielenie zamdwienia wymdg niepodlegania

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt I ppkt I SIWZ, winien speMd kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajgcy si? o udzielenie zamdwienia.

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

Zamawiajgcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacych snelnianie Warunkdw udzialu W Dostepowaiiiu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Aktualne na dzien skladahia ofCrty oiwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.i pzp W zakresie ustalOnym

przez ZamaWiaj^cego W ogloszeniu o zamdwiema oraz niniejszej SIWZ, tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu.
Wzof oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp stanowi zal^Cznik do SIWZ.

Oswiadczeme WykonaWca wimen dolgczyd do oferty.

2. OSwiadCzenie o przyualeznosci albo braku przynalezoosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa

w art. 24 ust.l pkt 23) pzp.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiajgcego (www.nfz

-katowice.pl') informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaze Zamawiaj^cemu wW. dswiadczenie.

Wraz ze ziozieniem ww. oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawid dowody (dokumenty bgdz mformacje)
potwierdzaj^ce, ze powigzania z irniym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcema konkurencji w post?powanin

o udzielenie zamdwiema.

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.
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3. W przypadku Wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow:

1) o^wiadGzenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 sklada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamowienia;

2) oiwiadczenie, o ktoiym mbwa w pkt VI pkt 2 sklada kazdy z WykonawcdW wspdlnie nbiegaj^cych si?

o udzielenie zamdwienia.

4. Forma osWiadczdn i dOkumentow.

Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z form^ oswiadczen i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministfa Rdzwoju

z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajoiv dokumentdw (.. .)•
»Oswiadczenia, o ktdfych mowa w roZpofz^dzeniu ddtycz^ce WykPnawcy i innych pbdmibt6w, Ha ktbtych

zdolnosciaeh liib Sytuacji polega wykOnaWca na zasadach bkrbslbnych w art. 22a pzp bfaz dbtyCz^ce
podwykonawcbw, Skladane S^ w oryginale.

»Dokumenty, o ktbrych mowa w ro^brz^dzeniu, inne niz o^wiadczenia, b ktbrych mbwa w §14 ust.l cyt.

rozporz^dzenia, skladane s^ w otyginale lub kbpii poswiadczonej za zgodnbsc z biyginalem.

»Po^wiadczenia za Zgodnosc z oryginalbm dokonuje odpowiednio Wykonawcaj podmiot, na ktbrego zdblnbsciach

lub sytuacji pblega WykonaWca, Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia pubiicznegb albo
podwykonawca, w Zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nieh dotycz^.

Poswiadczenie za zgodnosd z oryginalem nast?puje w formie pisemnej.

»Zamawiaj4cy moze z^dad przedstawienia oryginalu lUb notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw, o ktdrych

mowa w rozporz^dzeniu, innych niz oswiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zlozbna kopia dbkumentU jest nieczytelna

lub budzi w^tpliwosci co do jej prawdziwosci.

»Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym sg skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

)>>Uwaga! Wykbnawcy wspdlnie ubiegajgcy si? o udzielenie zamdwienia winni zalgczyc do bferiy pelnombcnifctWo.

Zgodnie z aft.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustandwic pelnomocnika do reprezentowania ich W post?powaniu

0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentbwania w post?powaniu i zaWarcia umbWy w sprawie

zamdwienia. Dbkumeht pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreSlonym w pkt X lit.B iSIWZ dla

pelnomocnictw.

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

1 §7 cyt. ro^orzgdzenia Ministra Rozwoju, w formie elektroniczHej pod okreslonymi adfesami iHtemetbWymi

ogdlnodost?pnych i bezpiatnych baz dUnych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez

Wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? oswiadczen lub dokumentdw,. o ktdrych mb~wa w §2, §5 i §7 cyt.

rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajdujg si? w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub

dokumentdw przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiajgcy W celu

potwierdzenia okolicZnosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, kbrzysta z posiadanych oswiadczen lub

dokumentdw, o ile sg one aktualne.

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

Jezeli Wykonawca nie zlo^l oswiadczenia, o ktdiym mbwa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczen lUb dokumentdw

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

przeprowadzenia post?powania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg bl?dy lub budzg Wskazane

przez Zamawiajgcego wgtpliwosci, Zamawiajgcy wzywa do ich zlozenia, uzupebiienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta Wykbnawcy podlega odrzuceniu albo konieczue byloby uniewazmienie

post?powania.
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Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocHictw albo zlo;^l wadliwe pebaomocnictwa, ZamaMaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia ofetta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.

Zamawiaj^cy wZywa takSe, w wyznaCzonym przez siebie terminie, do ziozenia wyja^nien dotycz^'cych oswiadczen
iub dokuraentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. i pzp.

6. Art. 26.uSt.6 pZp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen iub dokumeutow potWierdzaj'^'cych okoiiCzUosci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. i pkt i i 3 pzp, jezeii Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia iub dokumeUty dotycz^ce
tego Wykonawcy iub mbze je uzyskac za pomoc^ bezpiatUycb i og6inodost?pnych baz dauych, w szCzegoinoM

rejestrow pubiiCmych w rozumieniu ustawy z dnia 17 iutego 2005 r. o informalyzacji dziaiaiUosci p'oi&iiotow

reaiizuj^cych zadania pubiiczne (Dz. U. z 2014 r. pbz. 1114 braz z 2016 r. poz. 352).

Zapisy pkt VI ppkt 4-6 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokUmento'W/diswiadczen wyrnaganych

w niniejszym post^powatiiu.

1. Art. 24aapzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.1 pzp ttioze w niniejszym post^powahiu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nast^pnie zbadac, czy Wykonawca,

ktorego oferta zoStala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umoWy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zio;^l ofert? UaJwyzeJ ocenion^

sposrod pozostalych ofert.

Vn. Informacia 0 _ sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazywania

oswiadczen Iub dOkumentOw. Osobv uprawnione do porozumietyania sie z Wvkonawcami

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

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

osobiscie, za poirednictwem poslanca, faksu lub przy Uzyciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ushlg drog^ elektronicZn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj. za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), z Zastrzezeniem, iz oferta

winna zostac ziozona pod rygorem niewamosci w formie piselnnej, pelnomocnictwo winnb zostac zlozone

z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w prZypadku jego zlozenia w Wyniku wezwania,

o ktbrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), oiwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp WiUno zostac zlozone

w foimie pisetimej, zas oswiadczenia i dokumeuty, o ktbrych mowa w rozporz^dzeuiu Ministxa Rozwoju z dnia

26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumeutow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?pewaniU

o UdzieleUie zamowienia (rbwniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktdiym mowa w art. 26 ust. 3

pzp), w formie wymaganej cyt. rozporzgdzeniem.

2. Zawiadomienie o Wyborze najkorzystuiejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pZp, zostanie przekazane

przy uZyciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ushig

drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, bqdz zapoSrednictwem poslahca;

3. JeZeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infotmacje za

posrednictwem faksu lub przy uZyciu Srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. 0 swiadczeniu uslug drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kaZda ze stron na Zqdanie drugiej

strony niezWlocZnie potwierdza fakt ich otrzymania.
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4. W korespondencji kiefowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poslugiwad si? Huftierem sprawy okfeslonym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, vmioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie wittoy byd

skladane na adfes: Si^ski OW NFZ lil. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj 208A.

6. Zawiadomienia, oiwiadczenia, VmiOski 6t£& informacje przekazywane przez WykonawC? p'oczf^ elektrbniczii^

(e-mail) winny bye kierowane na adres e-mail: zamoyyieniapnbliczne@.nf7>katowice.pl: przekazywane faksem

winny byd kieroWane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o Wyjasnienie tre^ci SIWZ. Za:mawiaj^cy udzieli wyjasnien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych. ZamawiaJ^cy jest obowi^zany udzielid Wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli warto^d zamowienia

jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach Wydanych na podstaV^ie art. 11 tist. 8 pzp - pod warunkiem,

ze wniosek o Wyjasnienie tresci SIWZ Wplyn^i do Zamawiaj^cego nie pOzniej niz do koPca dnia, w ktorym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktOrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj^cy

moze udzielid Wyjasnien albo pozoStawid wnioSek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wnioskii, o ktorym mowa w art. 38 ust. l

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tresd SlWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.
10. Zgodnie z art. 14 iist.2 pzp, jeZeli koniec terminu do wykonania Czynnoici przypada na sobot? lUb dzien ustawOwb

wolny od pracy, terffiin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnyCh bd pracy.

11. Osob^ uprawnibn^ przez Zamawiaj ̂cego do porozumiewania si? z Wykonawcami j est:

Pani Katarzyna Kli§ - Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji i Zambwien Publicznych

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

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 p^ Zamawiaj ̂cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium W wysbkb^ci:

3.000,00 zlotych (slbwnie: trZy tysi^ce 00/100 zlotych).

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

1) pieni^dzu,

2) pbr?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy osZcz?dnbscibwb-kredytbWej, z tyin,

ze pbr?cZenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowyCh,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:

BGKo/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

GospodarstWa Krajbwego Oddzial w Katowicach, ul. Podchbr^ZyCh 1, 40-043 KatbWice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w fonnie innej niz pieni?Zna, WykoPaWca obowi^zany jeSt zlozyc dbkument

- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?trb, pokbj nr 410.

Tresd takiego dbkumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj ̂Cemu od badania

zasadnoSci z^dania wyplaty prZez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac

postanbwienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznoSci^ Piusi obejmowad okres odpbWiadaj^cy

terminowi zwi^zania ofert^ (30 diii). Bieg tego terminu rozpocZyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktorym uplywa termin skladania
ofert. Wadium wirmo mied charakter bezwarunkowv i nieodwolahiv.
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5. Wykonawca wnosi wadium pfzed upfywem terfainu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? ziozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wPb/w srodkdw

pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed upivwem teiminu skladania ofert. o ktoryin mowa

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

6. Zaraawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucic ofert?, jezeli wadiuin nie zoStalo wniesione lub zostaiO wniesione

w sposdb niepfawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofert^ Wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplyWem teitninu

skladania ofert. Wykonawca zobowi^any jest zlo2yc w formularzu oferty bswiadczenie o terminie zwi^zaHia
zlozon^ oferty.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^Cego moze przedhizyc termin zwi^^zania oferty, z tym

ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, cb najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferty, zwrbcic si? do

Wykonawcdw o wyraienie zgody na przedluzenie tego terminu b oznaczony bkres, nie dlUzs^ jednak niz 60 dni.

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

4. Przedluzenie terminu zwi^zama oferty jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluz'emem okresu Waznosci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowegb wadium na przedlumny bkres zwiazania oferty.

Jezeli przedluzenie terminu zwiazania oferty dokbnywane jest po wyborze oferty najkorzysmiejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadiiun lub j ego przedluzenia dotyczyjedynie Wykonawcy, ktbrego oferta zostalawybranajako

najkorzysmiejSza.

X. Qpis sposobu przvgotowvwania ofertV

A. Zamawiaj^Cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzorbw osWiadCzeb) w sposbb trwaly pOprzez

wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i mformacji. W przypadku, gdy jakakblwiek cz?^c

formularza lub caly fbrmularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyCzy" i podpisab. W symacji, gdyby

miejsce wyznaczone na wpisanie mformacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii

danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i pbdpisanie. Wszellcie

dodatkowe, a koniecme - zdamem Wykonawcy - mformacje nalezy umiescic w Zal^czniku do danego fbrmularza,

sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem
wzorbw formularzy oraz imiych zal^cznikbw skladaj^cyCh si? na SIWZ. W przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywac zPiian mefytofycznych zapisbw znajduj^cych si?

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

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre§c kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy

formularz przepisuje, czy dokonuj? jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w imiy sposbb. Jezeli Wykonawca

przeksztalca fOimularz do formy edytowamej, w szczegbmoici poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie

przeczytab jego tresc po przeksztalceniu oraz porbwnac j^ z orygrnamym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy

z powodu bl?dbw w procesie przeksztalcema formatu (np. bl?dbw w prbcesie OCR) tresc oferty nie b?dzie

odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a pr^gotowywane przez

Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowazniotte do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

zobowi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej nmiejszemu zambwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

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

oryginal pelnomocnlctwa (lub jego kopi? poswiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^CZyc do

oferty. Ofert?, oswiadczenia i iniie dokumenty winna podpisab osoba upowazniona do reprezentowania

Wykonawcy. Oferta podpisana pfzez osob? nieupowaZnion^ zostanie uznana za niewazn^.
C. Wszelkie kosZty Zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczemem oferty ponosi Wykonawca.
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D. Ofert? Wykoiiawca pfoszony jest dostafczyc w nast^puj^cej fofmie: w zamkni?tej kPpercie oznaczonej nazw^
i adfesem Zafflawiaj^cego;

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewddzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 31/pn/2017

WSPARCIE TECHNICZNE - FIREWALL

NIE OTWIERAC PRZED:

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kuriersklej/listowej, Wykonawca wiiiien Zaznaczyd,

ze przesyika zawiera ofert? oraz wskazac humer postfpowania. ZaiiiawiaJ^ey nie ponoisi 6dp6wiedzialno§ci
za nast^pstwa spowOdowane brakiein wlasciwego zabezpieczenia Pferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. infOrmacJi.

E. Zamawiaj^cy prosi o wtbzenie do kopeity jw. wypeMonego i podpisanego formularza ofef^ oraz kOperty

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymieniPne w pkt 12 formularza

oferty, z Uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikow.

W przypadku bsWiadCzen lub zaswiadczen skladanych przez WykonaWc? zawieraj^cych informacje stanOwi^cC

taiemnice przedsiebiorstwa w roZumieniu przepisow ustawy o Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktorych Wykonawca zastrzegi, ze nie mog^ byC one udost^pnione innym uczestnikom pbst^poWania,

Wykonawca powinien umiesciC je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL^CZNIKI ^ TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyc je W inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajenuiic? przedsi^biorsfwa defmiuje ait. 11 ust.4 ustaWy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003.r. Dz.U. Nr 153, poZ. 1503 z zm.):

„Przez tajemiticq przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje tecHniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,

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

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia infbrmacji stanowiqcych tajemnic? przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie

skladania ofert, zastrzegi. ze nie mog^ bye one udostepniane oraz wVkazal. iz zastrzezOne inforinacje

stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ oferte na cale zariibwienie. Oferte sklada sie w formie

pisenmej pod rygotem nieWazno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w pbstaci

elektroniCznej.

G. Tre^c zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SlWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zainawiaj4cego

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog4 wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamPwienia. WykonawCy wspolnie nbiegaj^cy sie

o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy winni ustanowic pelnOmocnika do reprezentoWania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego
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famowienia albo db rdpfezentowania w post^powaniti i zawarcia umo^ w sprawie zamdwienia; Dokuinent

peinomocflictwa wiilien odpowiadac zasadom okreslonyiri w pkt X lit. B SIWZ dla petoomocriictvV.

I. Sposob wypefniania lub przygotowania formularZy lUb dswiadczan:

1) fdrmuiarz ofcrty naleZy wypeliuc i podpisac w miejscu db tegb wy'zttacZbnym;

w pozycji "dane Wykonawcy" iftoze bye uZyta pieG!z?'c firftlowa;

W ramce w pkt 1 fortnuIarZa bfefty NALEZY PODAd:
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACE^ CAEEGO ZAMGWIENIA,
Zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt l A;

2) formularZ bpis przedriiibfu

Zambwienia

nalezy wypeinic i podpisac W liii'ejscu do tegb wymaczbdym' (fbtintilarz

Zaigczyc do foittiulat-za oferty);

3) wzbf infofmacjE o ktbtej

mowa w art. 91 ust.Ba pZp

4) wzor bswiadfcZenia, o ktorym

mowa w art. 2"5a ust. 1 pkt 1

pzp

5) wzbr oiWiadczenia - grupa

kapitaiowa

nalezy wypeinic i podpisac W niiejsCu do tcgo wyznaCZOnyrn (infomiaCj^

Zal^Czyc do fomiularZa Oferty);

nalezy wypeMb i podpisac w miejsCU do tegb wyznaCzbnym

(oswiadCZenie zal^czyc db formtllarza Oferty);

naleZy Wypeinic i podpisac w miejScu db tegb wyznaczonym oiaz zlo2y?b

W terminie 3 dhi od zamieszczenia na stronie intemetowej infofmaGji,

o ktbrej inoWa w art. 86 ust.5 p^ - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce braz ternlin skladania i btwarcia ofert

1. Oferty nalezy zlbzyc^cwsiedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewddzki iVarodbwego Funduszu ZdroWia w Katowitach,

til. Kosstitha 13,40-^844 1''208A (II pi^tro),
W tenttinie do dPia do godziny 11.00.

2. Zainavviaj^cy nieZwlocznie ZWraca oferty, ktbra zostala Zlbzona pb terttlinie.

3. Wykonawca rnoze, przed uplywem terininu do skladania ofert, Zniienic Idb wycofac oferty.
4. Otwarcie ofert odb^dzie si? w dniu ....21),..12-..Mil..... o godzinie 11.30 pod adresem Wskazanyrti W pkt 1,

pokoj hr 217A (II pi?tro).

5. Otwarcie ofert jest jawne. BeZposrednib przed otwarciem ofert Zamawiajgcy pbda kwot? (bruttb)j jak^

Zamierza przeZnaczyc na sfinansowanie Zambwienia.

6. Podczas btwarcia Ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykobawcbw, a takZe infonttaCje

dbtycz^ce ceny, terminti wykoriania zambwienia i waninkbW plamosci zawaTtych w ofertach.
7. ; NieZwlbcznle bo btwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na strOnie mtemetbwej (wwW.nfz-katbW'ice.pl)

infbrmacje dbtyczq:ce:

1) kwbty,jak4 zamierza prZeznacZyc Uasfmansowattie zambwienia; -

2) firm oraz adresbw Wykonawcbw, ktbrzy zlozyli oferty w terminie;
3) ceHy, termittu Wykoiiania zambwienia i waninkbw plamosci zatvartych w bfeftach.

Xn. Qpis sposobu obliczenla ceny oferty

I. Cena oferty pbdana w pkt I foimularza oferty stanoWi cafkowite .wynagrbdzenie pti^sluguj^'ce Wykonawcy

z tymhi realizacji zambwiema. Cena oferty winna zaWierac wszeMe kosZty zwi^zane z realiZacjg zambwienia,

zgodhie Ze Wzbrem umowy.
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2. Spos6b obliczenia ceny bferty wskazuje pkt lA formularza oferly.

3. Wykonawca w pkt 1 oraz pkt lA formularza oferty - w Zaleznosci od tegOj czy obowi^ek zaplaty podatku
VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza, b^dz odpoWiediiiO hie dblicza,
waftosc 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczyyva obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca
sklada Wraz z oferty ihfOrmacj?, 0 ktorej mowa w art; 91 ust.3a pzp {wzor zaltfczoriO do SlWZ),
Jezeli zlo'zono Oferty, ktorej wybOr prowadzilby do pbwstahia u Zainawiaj^cegG obOwigzku podaftkowego
zgodnie z przepisathi o podatku od tpwarow 1 tislug, Zamawiaj^'cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstaWionej w Hiej cehy (hetto) podatek od tOwatow i uShig, ktory mialby oboWigzek rozliezyc zgodhie
z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (Wartosci) zawarte w ofercie wirmy Zostac przez WykOnawc? podahe z dokiadnosci^

do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzglgdnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokrgglac do pelnych

groszy, przy czym kohcowki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a kOdcOWki 0,5 grOsza i wyZsze Zaokr^gla si? do

1 grosza.

5. Zamawiajgcy OdrZuci ofert?, ktOra b?dZie zawietaia bi?dy W obliczeniu ceny.

6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiajgcym a Wykonawcg b?dg prowadzone W walucie polskiej, na zasadach

opisanych We wzOrze umowy.

XIII. Opis krvteriow wvboru ofert wraz z podaniem wag tVch krvteridw i sposobu Odenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b?dzie przedstawiOne pOnizej jedyhe k^eriUm OcOny ofert oraz

nast?pujgcy spOsob ocehy ofert:

Krvterium:

Cena - waga 100%

najnizsza zaOferoWana cena

Iloscpunktow - —— .......—..—.. —........ X 100 pkt x 100%

cena zaoferowana W ofercie badanej

Oceha koncOWa oferty b?dzie iloczjmem ilosci punktdw uzyskanych przy zastOSbWaniu po'WyZszego Wzoru

fflatematycZnego oraz wagi kryterium. Oferta najkorzystniejsza otrZyma 100 punktOw.

Przy obliczaniu punkty b?d^ podawane z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku z zachowaniem Zasady

wskazanej w pkt XII ppkt 4 SlWZ.
SIWZ, w tyrh formularz opts przedmiotti zamowienia, zawiefa staPdat-dpjakosciowe, o ktoiych mowa w art. 91 ust.2a

pzp.

XIV. Informacie o formalnosciach. iakie powinnv zostac dopelnione po Wvborze oferty wxela zawarcra

umowy w spfawie zamowienia publicZnego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegajgcemu wykluczeniu, ktorego oferta jeSt'Wazha, hie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamOwien publicznych, spehiia

wymagahia Zamawiajgcego okfeslone w SIWZ i uzhana zostala za najkorZysmiejsz^ na pOdstaWie kryterium

oceny ofert okreslonego W.SIWZ. Zamawiajgcy infonhuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pZp.
2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamOwienia publicznego z wybranym WykonaWc^, z zastrzeZehiem

art. 183 pzp, W terminie okreslOHym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorZysmiejszej okresia pkt Vll pkt 2 SIWZ przy

uWzgl?dnieniu prZepisoW przejscioWych ustawy z dhia 22.06.2016 r. o zmianie Ustawy - PraWO zamoWien

publicznych oraz niektorych innych ustaW (DZ.U.2016.I020).

3. Zamawiaj^cy moze zawrzec mhoW? przed uplywem terminOW, o ktOtych mOwa W art. 94 ust. 1 pZp, jezeli: ,

a) wprZypadkutrybuprzetargu nieograniczoaego zlOzOnotylkojedn^ ofert? lub

b) W post?powaniu o udzielenie Zamowienia o wartosci mniejszej niz kWOty okreslone w prZepisach

wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplyn^l termin do Wniesienia odwolanla ha czynnosci
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Zamawiaj^cegb wymienioile w art. 180 ust. 2 pzp lub vt nast^pstwie jego wfliesiefiia Izba ogtosila wyrbk

lub postanowienie koncz^ce post^powanie odwolawcze.

4. Dokladny terinin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pisraie informuj^cyni o v^borZe

oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadiiiony wniosek Wykonawcy inoze wyrazic zgod? na

podpisanie umowy drOg^ korespondencyjnq, ze wskaZaiiiem na konkretn^ dat^ Zawarcia UiHowy. Najpdzniej

w dniu wyznaczonytti jako dzien zawarcia umowy WykonaWca ZoboWiqzany jest wnieic Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala Wybrana uchyla si? od Zawarcia umowy w sprawie zamowienia

publicznego lub nie wnosi Wymaganego zabezpieGzenia nalezytCgO wykonania umoWy, Zamawiaj4Gy fflOze

wybrac ofCrt? najkorzystniejsZ^ spo^rod pozostalyCh bfert bez przeprbWadzania icb ponOWnegd badania

i oceny, cHyba ze zachpdz^ przeslanki unieWaznienia pOst?pOWania, o ktoiych mowa W art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagahia ddtvczace zabezpieczenia nalfezytego wykonania umowV

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktdregb oferta Zbstanie wybrana, Wnresiebia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umOwy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysbkosc ZabeZpieczenia

wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedhig wybOm WykonaWcy w jednej lub W kiUcu nast?plij^cych

formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach SpoldzielcZej kasy Oszcz?dnosciOwo-kredytbwej, Z tym,
ze zobowi^zanie kasy jest zawszC zoboWi^zaniem pieni?znym;

C) gwafancjaCh bankoWych,

d) gwarancjach ubezpieczeniow^ch,

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustewy z dnia 09.11.2000 r.
o utworZeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca Wplaca prZeleWern na racbmiek bankowy wSkazany

ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniern, tak, aby pieniqdze znalazly si? na rachunku ZamaWiaj^cego

najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia mnoWy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w KatoWicach, ul. PodChor^zych 1, 40--043 Katowice.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z forni Wskazanych w pkt 2 lit.b^, Wykonawca bbdWi^zany

jest zlozyc stOsowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w KatoWicaCh, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj

nr 410, najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy. I
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedii^ lub kilka form,

0 ktdrych ttioWa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia niusi Zostac dokonana iz za'ChOWaniem
ci^gloici Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokbnania zmiany formy

zabezpieczema Wykonawca obowi^any jest poinformowad Zamawiaj^Cego z odpowiednim Wyprzedzeniem.
Zmiana fOnny zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym anCksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w foimie dokumentu nie moze wafunkbWac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania ZasadnosCi zqdania wyplaty prZeZ wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwanmkoWv i nieodWolalnv.

7. W okresie przyshiguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zoStad

pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytuiu zabezpieczenia nale:^ego wykonania umbWy,
jezeli zdarzenie uzasadiiiajqce roszczenie wyst^pilo w Okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie
zosfalo wniesione w foimie dokumentu - W okresie Waznosci dokumentu).

8. Projekt tresci dokumentu wmien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawatciem
umowy.
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9. Zasady zwi^zane z zabe^iecZeniem, w tyiii termin zM"C)tu zabfeZpieczehia^ dkresla Wzdf uiiidwy oraz art. 151

ust. 1 pzp.

XVI. Istdtne pdstanowienia uiflowv wzdr uiflowv

1. Istotne dla SttPn postanowieilia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre'sci zawieranej limowy oraz wysdkosc kar

uiflownych z tytulu niewykonania Itib nienalezytego Wykonania umbwy, zawiera wzdt urnb\yy zal^czony do

SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykbiiawcy zwi^zane z realizacj| zamdwienia.

2. Wykonawcy \^st?puj^cy wspdlirie (att. 23 pzp) pdnosz^ sdlidam:^ odpowiedzialnosG Za wykoaaiiie Utiibwy

i wliesienie zabeZpieczeiiia nalezytegd wykonania umowy.

XVII. Pouczenle o srodkach othronv Prawnei pfzVsliiguiabvch .Wvk&nawcV w toku pdstep'bwanla 6 udzielett

Zamdwienia

1. Srodki ocbfony prawiiej prZysluguj^ na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.

2. Srodki ocbfony prawnej pf^sluguj^ Wykdhawcy, ucZestnikbWi kbnkUfsu, a takze ifmefflu pddmidtSWi, jezeli

ma lub Mai interes w uzyskailiu danegb zamdwienia oraZ ponidsl Itib ttioZe ponieic sZkbdp w wyniku

namszenia pfZez zamawiaj^cegb przepisdw ustawy. Srodki ochrony praWnej wobec dgloszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przysiuguj^ rdwnieZ dfganizacjona Wpisanym aa list^,

0 ktdrej mSwa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwdlanie prZysbiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy cZynndsci Zattiawiaj^c'egd podjptej

W postppowaniu d udzielenie zamdwienia lub zaniechania cZynndsci, do ktdrej zamaWiaj^cy jest zobdWi^zany

na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartosc zamdwienia jest mniejsza niz kwoty dkreslone W przepisaGh Wydanych na pddstaWie art. 11 Ust.

8, odWolanie przysiuguje wyl^cznie Wdbec czynnosci:

1) wybdrutrybunegocjacjibez ogldszenia, zanidwienia z Wdlnej rpki lub zapytania 0 cenp;
2) okreslenia warunkdw udzialu w postppowaniu;

3) Wykluczenia ddWohij^cego z postppdWania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzueenia oferty cdWdltij^cego;

5) dpisu prZedmiotu zamdwienia;

6) wybdru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywac czyUndsc lub zaniecbanie cZynndsci zamaWiaj^ce'gd, ktdrej zarzuca sip
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwipzle przedstawienie zarzutdw, okreslac zqdanie oraz WSkazywac

okolicznosci faktyczne i prawne uZasadniaj^ce wniesienie odWolania.

6. Odwolanie Wnosi sip do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formic pisemnej w poStaci papierdWej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorpcznym podpisem albo kWalifikdWanym podpisem
elektronicznym.

7. Odwohij^cy przeSyla kopip odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem termittu dd wniesienia odwdlania'w taki

sposdb, aby mdgl on zapdznac sip z jego tresci^ przed Uplywem tegd terminu.

8. WykonaWca lub UcZestnik kdnkursu mdZe w terpiinie przewidzianym do wniesienia ddWdlania pdinfoirmowac

ZamaWiaj^cego d niezgddnej z przepisami ustawy czynndici podjptej pfzeZ niegd lub zaniechaHiu cZynnoM,
dd ktdrej jest on Zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysiuguje odwdlanie na podsfaWie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uzuania zasadnd^ci przekaZanej informaeji ZamaWiaj^ty pdWtarza czyHndsc albo

dokonuje czynnoici zattiechanej, infdnnuj^c o tym wykdnawcdw W sposdb przewidziaay w uStaWie dla tej

czynnosci. Na czyrmdsci, o ktdrych mowa w art. 181 uSt. 2 pZp, nie przysiuguje odWolanie, Z zastrzeZeniem art.

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwdlania okresla art. 182 pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby OdWolaWczej strondm draz uczestnikdm pdstppowania ddWdlawcZegd

przysiuguje skarga do s^du. W postppowaniu tocZ^cym sip wskutek wniesienia skargi stdsuje sip odpowiednio
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przepisy ustawv z dliia 17 listPpada 1964 r, - Kodeks post^powania cywllnego o apelacji, jezeli pfzepiSy
niniejszego rozdzialu nie stanowi^ iflaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okf?gdwego wlasciwego dla siedziby albo liiiejsca zatnieszkania zaniawiaj^Gego.

Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Izby w tefminie 7 dni od dnia dor?czema brzecze'nia Izby,

przesylaj^c jednocze^nie jej odpis pfzeciwnikoWi skafgi. Zlozenie skargi W placdwce pocztbwej bp'eratbra

wyznaczonego w fozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - PraWo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest

rownoznaczne z jej Wniesienietn.

12. Prezes Izby prZekaZuje skarg? WraZ z aktaini post?pbWania odwolaWcZego wMciWenm s^doWi W tefminie

7 dhi od dnia jej btfzymania. W terfninie 21 dni od dnia wydania orZecZenia skarg? mo'ze Wniesdtakie PreZes
Ufz?du Zamowiefi PublicZnych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do tocz^eego si? post?powania. Do

czyimo^ci podejmowanych przez Pfezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o proknratorze ustawv

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

13. SzczegdloWe Zasady ZWi^zane Ze srodkami ochrony prawnej regulnj^ przepisy usta^ Pfawo zamOwien

publicznych.

UWAGA! W przypadku otrzymanla niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten

natychmiast Zglosid Zamawiajqcemu.

mPf

Kt -W'Sa^



Nr zam6\\deflia: M/pn/20l7

OFERTA

Dane Wykdttawicy:

Nazwa/Firma:

fof!muliatZ oferty

NarodO'wy Fundnsz Zdtdwia
Sl^ski Oddzia): Wojfewddzki
lil. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Ninner KRS: .................... ̂ ̂  /jezeli dbtyci^/

CEIDG: ..............— /jezeU dofyczy/

Numer REGON: /jezeli dolycZy/

Numer NiP:

adres e-mail: (jezeli jest)

stronawww; (jezeU jest), telefon: .. fax:

Nr rachunku baiikowego Wykohawcy, na ktory Zataa'^ajqcy b^dzie rndgt Zf^dcic wadiiim (dotyczy

wadium wniesiontgo wpieiniqdzu)

W nawi^zaniu do ogloszenia o przetatgu flieogratiicZofiym inaj^cym Za przedmibt sxviadcZeirtie wspatcia
technidznego dla pdsiadanych prztz Slqski OW NFZ mzqdzen i oprogtaittowatiia zabezpiecZajqcegd
drewall,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ caiego zatnowiefiia zgodnie

Ze Specyfikacja|, IstotnyGh Wafunkow Zatnowienia, Za cen^ catkoWit^:

zlnetto, zlbrufto

Zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cCn/wartosci nettb podawanych w kalknlacji cenbwej pbdatku bd

tbwarow i ustug (VAT), jezeli obbwi^zek podatkbwy spocZywa na Zamawiajq:cym ̂  patrz pkt XII pkt 3

SIWZ oraz wzot informacji. o ktorej mbwa w art. 91 list. 3a pzp.



Nr zaniowienia: 31/pn/20l7

lA.

formiilarz bferty

A B C D E F

Lp. Przedmiot

zamowienia zgodny
z opisem zawaftym
w formularzii opis

przedmibfii
Zamowienia

Wartosc netto w zl

OboWiazek
podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiajacym*

Wartosc 23%

podatku Vat
(obliczona od
Wartosci netto

z kolumny C)
w zt

Waltos? brutto

(C + E) w zl

1

Wsparcie techniczne

tealizowane w calym

okresie zamowienia

* wkoluitinie D tabeli nalezy wskazac, na kim spoczywa obowi^zekpodatkowy, stosownie do da'nych zawartych
winfoiitiaCji, oktofejitiowa watt. 91 ust.3apzp

Oswiadczaniy, iz cefla ofetty bnitto zawieia wszelkie koszty, dplaty, podatki i naleznosci Z\di^Zane Z realizacj^

zamo^wenia, w tyrn koszt 30 bsobogodzin prac konsultacyjno-seiradsd^ch dbliczdliy nast^ptijiicb:

A B G D E F G

Przedmiot kalkulacji Cena netto

w zt za 1

osobogodzin?

Liczba

osobogodzin
Wartosc

netto w zt

(BxC)

Obowi'azek
podatkowy
spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiajacym*

Wartosc 23%

podatku VAT
w zt

(Obliczona Od
wartosci netto

z kolumny D)

Wartosc

brutto w zt

(D + F)

prace konsiiltacyjno-
serwisowe

30

* w koluiimie E tabeli nalezy Wskazac, na lain spoczywa oboWiqzekpodafkoWy, stos'ownie do danych zawartych
Winformacji, oktdrejmoWa wart. 91 ust.3apzp

2. Oswiadczaniy, iz Zobowi^zujemy si? realizowac przedmiot zatnowienia w okresie do dnia 31.12.2018 r.

licz^c od dnia Zawarcia ilmdwy. RozpocZ?cie swiadczenia Wspaircia technicznegb hast^i w dniu zawarcia

umowy.

3. Oswiadczaniy, ze akceptujeffiy Wafunki platnosci okfeslone we wzorZe umowy.

4. OsWiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszq, ofert^ pfzez okres 30 dni. Bieg tfeffninti Zwi^zania

ofert4 rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skiadania ofett.

5. OsWiadcZamy, ze zapoznalismy si? ze SlWZ i nie wriosimy do niej Zastrzezen oraz, ze zdobylismy

ififormacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

6. Oswiadczaniy, ze Zai^czony do Specyfikacji Istotnyth WatUfikoW Zamowienia wZor umOwy, zo's'tal przez

nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyborii naszej oferty do zawarcia umowy na

warunkach okre^onych we wzorze umowy, w miejscu i tebminie wyznacZonym prZez Zamawiaj^cegb.

7. Oswiadczaniy, ze zobo'i^azujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zafnowieiaia zgodnie
z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ oraz obowiazujacyrni przepisami prawa.



Nr zamo^enia: 31/pn/2017 fdrmularz ofeirty

Oswiadczamy, ze zamierzatny po'wderzyc nast^puj'^ce'mu podwykonawcy wykbnanie nast?pujq,Ge) cZ^sci
zamowienia*:

Lp. czesc zamowienia fiima podwykonawcy

* 'wypetnic w piZypadku zamiatu wykbnywaiiia zam6\<i'e'nia ■ z ii'dZial'em pod\^konawty wskaZiij^c cz^sc

zamowienia pOwierzon4 podWykoiiawcy otaz fitm^ podWykonawcy

9. Zobowi^zujeiHy si^ w przypadku Wybbra naszej bfeity do wniesienia Zabezpiecze'nia nalezytegb Wykoiiafiia

umbwy w wysokosci odphwiadaj^cej 10% ceny bferty. Zabezpieczenie wrdesiemy najpozniej w diiiu

■wyznaczbnym jako dzien zawarcia umbwy.

10. Oswiadczamy, iz upoWazfiienie bsob reprezeiituj^cych Wykonawc? w nmiejszyfn pbst^powaiiiu
(w tym podpisuj^cych bfertg/formularze/oswiadczenia), a wskazanyGh pbnizej wytiika z nast^puj^cegb
dbkumelitu**:

a) KRS
b) CEIDG
c) peinbinocnictwa zalq^czanego db nitiiejszegb formularza bferty udzielonegb przcz osbby bdpbwiedrlio

umocbwane.

**zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykbnawcy

Osoba/osoby txpbwazniione (upelnomocnione) db reptezetitacji Wyfconawcy w ftiibiejszym
post^powaniu:

/ imi^ i nazwisko/ /podstawa lipoWaznienia do repriezeiitOW-ania WykonaW'cy/

11. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy*** db gfupy maiych lub sredtiich prZedsi^bibrstw.
*** niepotrZebnfe skreslic

Definig^ maiego ora^ sfedniegoptT^edsi^biofgi pniviera ustaiva ^ dnia 02.07.2004 r. o smbod^e d;^aialnosdgospodarct(ej (D;(.U.2015.584
j.t. sie ^m.).
»Zg6dnie ^ art. 105 Cj/t. ustanp/, mahgo pfipdsi(hioni uwai(a sii prspdsi^biorci, ktory w cd ndjntniejjednjm ̂  dlvoch ostdMch Idt obrb'tewych:
1) sptrudniai sredniofoct^ie mniej nt^50 pracbuinikoiv orati
2) asicfgndl roct^j obnt riefto nje sptpeda^ towarow, ivyrobow i ustug afd^ operagifindnsottych nUpri(ekrac^ajd!y fownbWdftbsci w i^tdych 10
tnilidnow euro, lub sumy dkymw jego bildn'su spore^d^nego na koniecjednego ^ tych Idt iiie pre^kroceyly rouinowartosci a> e^dyth 10 milio'now
euro.

»Zgodme ^ aft. 106 iyt. us'tdwy, ^ sredniego pr^dsiibiorci uiVd^a siq pri^edsiibiorci, ktory w co najmniej jednym s^ divoch dstdtMch idt
obrotdnych:
1) vptrudnial sfeduiofber^ie m'riiej ni^ 250pfacoifnikow orde^
2) osidgtidl rocspy bhrdt neito ry spr^da^ torvarow, uyrohow i u'slug ord\ opefag'ifinansowych nieprrykracrytjdty rdwrtoivdrtosci w ^otych 50
milionow euro, lub sUmy akywdw jego hildnsu por^dipnego na koniec jednego ^ ych Idt nie prpekrocryly fownOruaftosci iv djoyth 43 milionow

/ (\



Nr zamowenia: 31/pn/2017 forniiularz bfetty

12. Zal^cZiiikami do niniejszego foriilulatza bfetly liastigpuj^ce \\^elhione fofiftularZe/

oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej iiiowa w art. 91 ust.3a pzp
2) oswiadczenie, o ktorym rnowa w aft. 25a ust.l pkt 1 pzp

3) formularz opis przedmiotu zarhovidenia

4) pelnofnocnictwo osob repfeZetitujacych Wykoriawc? (ofyginal lub kopia poswdadczoiia notarialnie/odpis liotarialiiy)
— jezeli tiprawriienie do reprezeritacji nie wynika z dokumeiitu fejestrowego (ewidencyjiiego)

5) nine - jezeli dotyczy

Oswiadczetiie o pfZyrialeznofdi alb'o braku piZyiialeztidsdi do tej sartiej grupy kapitdtctwe) Wykdndwca skldda
w terminie 3 dni od ̂mie's^t^nia irifortnagi, o ktorej mowd iv art. 86 ust.5 pijp na strattie mtefnetowej wwtv. nfy^katomcepi.

Imi^ i nazwisko upeltiomocnionego pfZedstawiiciela Wykonawdy:

Data

podpis

Terci

radcApMawiy

-1893
4



Nr zamdwiienia: 31/pn/2017 formularz dpis ptZedfiiiotu Zaioid'menia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotein zamo-^enia jest swiadczeme wsparcia technicznego dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ

urz^dzen i oprogfamowania zabezpieczaj^cego firewall, w zakresie i zgodnie z Zasadaflii dkresloiiymi

w SrWZ, w fyrn Zgodliie z niniejszym formularzem opis ptzedrrdotu Zafhowienia i wZdrem uindWy.

Opis atzi^dzen wtaz z dptbgraindwaniem zabezpieczajticym posiadanytn pfZ'eZ Slt^sld QW FiJFZ.

Zamawiaj^cy posiada dwa uTZ^dzetda Check Point 12200 Appliance (CPAP-SG12207 Security Gateway
Appliance) z nastypuj^cymi modulanii:

Symbol Nazwa

CPSB-FW FireWall Blade

CPSB-VPN Check Point IPSEC VPN Blade

CPSB-IA Check Point Identity Awareness blade

CPSB-ADNC Check Point Advanced Networking and Clustering Blade

CPSB-MOB-5 Mobile Access blade for 5 concurent users

CPSB-IPS-M-IY
Check Point IPS Blade for 1 year - for mid appliances and pre-defined
systems

CPSB-APCL-M-IY
Check Point Application Control Blade for 1 year - for mid appliances
and pre-defined systems

CPSB-NPM-For-APP Network Policy Management blade for Appliance

CPSB-LOGS-For-APP Logging and Stams blade for Appliance

CPSB-URLF-M-IY
Check Point URL Filtering Blade for 1 year - for mid appliances and
pre-defined systems

oraz dwa urz^dzenia Checkpoint Smart 1205.

Numer klienta to: 0006095147.

Wsparcie technicziie wiiino bye tealiZoWaiie ria fiastigpuj^Cych ZasadaGh:

1) Wsparcie obejmuje:

a) urz^dZenia w obecnej konfiguracji wskazane W tabelL powyzej;

b) oprogramoWanie Zainstaldwane na ww. urz^dzeniach niezb^dne do jego poprawnego

funkcjonowania i reaHzowania funkcji posiadanych przez Zamawiajq,cegd modnlow.

2) Okno cZasowe zglaszania incydentow (nieprawidiowosci lub innych problemdw) do'tycz^cych

urz^dzeh/oprogramowania: 8 godzin na dob^ (tj. od 8.00 do 16.00) przez 5 dni w tygodiiiu
(tj. od poniedzialku do pi^tku Za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo Wblnych od pracy).

3) Obsluga zgioszeh W jgzyku polskkn.

4) Czas teakcji na WW. zglosZeiiia dotycZ^ce urz^dzeh/oprogramowania (czas przyst^ienia do

naprawy): w ciqgu 4 godzin Hcmc od chxvili zgldszenia.

C



Nr zalttowienia: 31/pn/2017 fofiiiularz opis ptZedmidta Zamidwienia

5) Czas ttaprawy urz^dzen/ciprDgtamowania (czas usuliigcia zgloszoiiych ideptaxii^dioWdsci lilb iriflych

ptoblernow): w ci^gu 2 dni roboczych licz^c od chwili zglosZetiia.

6) Jezeli iiapfawa iirz^dzen/ciprogtatnowania viymaga -wytriiany nosnika danych (dysk t^atfdy),

WykonawCa Zobo-wd^zuje si? pozosta-wic uszkodzony nosnik u Zamawiaj^cego.

7) Dostep do aktualizacji, popiawek i tio-wych wersji Oprogramo^vania zainstalowanego ila urz^dZfehiach

obj^tych wspar'ciom techrdcznym wraz z prawem do ich instalowania, \<ykorzystania i kopiowaiiia na

uzytek Zarna"wiaj^cego.

8) Dostgp do aktiialnych sygnatur dla rtiodulow oprOgramo'Wania obj^tego wsparciem tecbnicznyin wraz

z prawerii do ich instalowania, Wykotzystania i kopiowania na uzytek Zamawiaj^cego.
9) Dost?p wyznaczonych osob Zarnawiaj^cego do baz wiedzy producenta urz^dzeh/oprogtaniowania.

Pnie^ dni robocze nale^ ro'^miec dtii odponieds^aiku do picp:ku ̂' a npijdfkietf! pn^padiycfpfch na nie dni ustdwowo

wolnych odpracy..

A. Prace konsultacyjflo-serwisowe obj^te przedmiotem Zamdwienia.

Wykonawca zobowi^zuje si^ do swiadczenia W okresie trwania zamdwienia ptac konstlltacyjno-

serwisoWych w liczbie maksymalnie 30 osobogodzin, na warunkach opisanych W niniejszym formnlarzu

Ofaz wzorze umowy. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo niewykorzystania maksymalnej licZby

osobogodzin wskaZanej powyzej. Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytuiu zadne rOszczenia w stosunku

do Zamawiaj^cego.

Prace konsultacyjno-serwisowe polegaj^ na:

•  konsultacjach dotycz^cych zmian konfiguracji,

•  pracach zwi^zanych z wprowadzaniem zttiian w konfiguracji, proWadzeniem migtacji i aktualizacji.

Zasady zwi^zane z pracami konsultacyjno-serwisowymi:

a) ZamaWiaj^cy zgiasza Wykonawcy potrZeb? wykonania prac konsultacyjno-serWisowych Wskaznj^c

zakres prZedtniotoWy prac.

b) Wykonawca nieZWiocznie po otrzymaniu zglosZenia dokonuje anaUzy Zgloszenia, okresla mOzhwy

termin wykonania prac konsultacyino-serwisoWych oraz uzgadnia z Zamawiaj^cyni licZb?

osobogodzin niezb^dnych do wykonania prac.

c) Po uzyskaniu akceptacji Zamawiaj^cego Wykonawca przystgpuje do reahzacji zglOsZenia.

d) Potwierdzeniem wykonania prac b^dzie protokdl prac konsultacyjno-serWisoWych zawierajq:cy

W sZczegdlnosci informacj^ o rodzaju wykonanych prac oraz liczbie wykonanych osobogodzin.

e) W przypadku niepelnej osObogodziny pracy naleznosc zOstanie obKczona proporcjonalnie, przy

uwzgl^dnieniu zasady, iz przez 1 osobogodzin^ rozumie si? 60 minut pracy 1 osoby.

f) Zasady rozliczen z tytuiu prac konsultacyjno-serwisoWych okresla wzdr umoWy.

>> Miejscem reaHzacji zamdwienia jest siedziba Sl^skiego OW NFZ przy ul. Kossntha 13 W KatOWicach,

za wyj^tkiem sytuacji niewymagaj^cych fizycznego StawiennictWa Ze strOny Wykonawcy W WW. rniejscu.

W przypadku prac konsultacyjno-serwisowych Zamawiaj^cy b?dzie organizowal (grupowai) realizacj? prac

w taki sposdb, aby prace wymagaj^ce fizycznej obecnosci w siedzibie Sl^skiego OW NFZ ttwaly cO

najmniej 4 osobogodziny.

» Wszelkie zglosZenia, o ktdrych mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienisj mog^ bye skutecznie

przekazane przez Zamawiaj^cego za posrednictwem numem telefonu (infoHriii) podanego przez

Wykonawc? w dmu zawarcia umowy, poczty elektronicznej na adteS e-mail podany przez Wykonawc?

ft
k



Nr zamdwienia: 31/pn/2017 formularz dpis pfzedmidtu zamdwienia

w dniu zawarcia umowy b^dz Za posrednictwem (jezeli dotyczy) fdffilularza ZglosZeriiowego fla Sttofiie

intemetowej wskazanej ptzeZ Wykonawc^ w dniu zawarcia umowy.

» Najpozfiiej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawGa (w zaleznosci od tego, czy dana

osoba zatrudniona jest prZez WykonaWce, cZy podwykonaWce) przedlozy ZamaWiaj^ceinu (jednej z oS'db

wskazanych w umowie) piserrine oswiadczenie, iz osoba (osoby) Wykonuj^ca w ramach niriiejszego

zamdwienia (umdwy) czynnosci polegaj^ce na obsludze zgioszen dokonywanych przez ZatnaWiaj^Cego

w toku realiZacji timowy, tj: przyjmowanie Zgioszen W ramach okna czasoWego otaz dotycZ^cych prac

konsulfacyjno-sefwiso'wych, w szczegdlnosci w ramach infohmi (pod numerem telefdiiu) dtaz

potwierdZanie przyj^cia zgioszen, bgdzie Zatrudniona na podstawie nmowy d prac? W rozumieniu kodekstl

pracy, w caiym oktesie realizacji umowy. /patr\pkt IIIpkt 6 SIWZ/

Podajerity liczb? osdb, ktdre b?d^ obslugiwac zgtosZenia w tdku realizacji umowy, zatrixdnionych

na podstawie umdwy o prac? w calym dktesie realizacji umdwy: *

*nalezy wpisac licZb? dsdb (co najmniej 1 osoba)

» Oswiadczamy i zobdwiq^Zujemy si?, iz posiadamy Wszelkie niezb?dne tiprawnienia do swiadczenia

wsparcia technicZnego dla posiadanych przez Si^ski OW NFZ urz^dzen i oprogramowania

Zabezpieczaj^cego fireWaU w zakresie i na wamnkach opisanych w formuiarzu opis przedniiotu

zamdwienia, bez naruszania uprawnien Zamawiaj^cego oraz praw innych osdb b^dz podmiotdw.

Oswiadczamy, iz uzyskahsmy wszelkie niezb?dne zapewnienia do ziozenia powyzszego osWiadczenia.

» Oswiadczamy i Zdbowi^zujemy si?, iz czynnosci polegajq,ce na przyst^ieniu do naprawy (czas reakcji),

naprawach tirz^dZeh/oprogramowania oraz na Wykonywaniu prac konsuitacyjno-serwiso'wych, b?d%

Wykonywane przez Osob?/osoby posiadaj^ce certyfikat co najmniej na poziomie eksperta zabezpieczen

urz^dzen i Oprogramowania obj?tego przedmiotem zamdwienia. Na etapie realizacji umdWy, na z^danie

Zamawiaj^cego Wykonawca zoboWi^zany b?dzie przedstawic stosowny certyfikat.

» Oswiadczamy i zobowiq^Zujemy si?, iz Zamawiaj^cemu W ramach umowy b?dzie przysiugiwai dost?p

oraz prawo do uzyWania Wszelkich aktualizacji, poprawek, nowych wersji oprogramowania (moduidw)

obj?tych wsparciem technicznym oraz akmalnych sygnatur oprogramowania (moduidw) obj?tych

wsparciem technicznym, bez naruszania praw innych osdb b^dz podmiotdw, W sposdb i W zakresie

niezb?dnym do korzystania z funkcji danego systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym prawo do

instalowania, wykorzystyWania i kopiowania na uzytek Zamawiaj^cego.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data v. podpis/y

3"

Lfrofowska



Nr zamo-wienia: 31/pn/2'017 ^of ufno-w^

UMOWANR

zawarta w dflau w Katowicach potniedzy:
Narodowym Funduszem ZdrOwia — Sl^skim Oddzialem Wojewo'dzkim z siedzib^ w Katowicach przy
ul. Kossutha; 13,

reprezentowanym pfzeZ:

Sl^skiego Oddzialti Wojewddzkiego Narodovt^ego Ptitidu'sZu Zdro^da,
na podsta\<de ,

Zwanym dale] „Zaitiawiaj%Cytn"

a

z  siedzib^ -w , adres: -wpisanym do
prowadzonego przez pod nuinerem /jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: , wysokosc kapitaiu zakladowego: /jezeli dotyczy/,
w ifnieniu ktoregO dziala:

, zwanyrti dale] „WykonawCi^",

o tresci nastgpuj^cej:

§1
PfZedmiot timOwy

1. Przedfrtiotern utflO'wy jest swiadczenie przez Wykoiia\<rC5 wSparcia techfiicziiego dla posia:daiiych przeZ
Sl^ski OW NFZ utz^dzeh i oprogramowania Zabezpieczaj^cego firewall, fia Wafunkach i zasadach
okreslonych w tlifiiejszej tttnowie, w tytii zgodriie z Zal^cznikieih nr 1 do umowy — opis przedniiotn
uffiowy, oraz Zgodnie z obowiq^zuj^cyini przepisami prawa.

(Uivaga: ̂l(ic^ik nr 1 ̂ ostanie prtQigotoifanj w oparciu o fomulai^ optspr^dmiotu t^amoMetiia).
2. Przedmiot umowy okreslony w ustl obejmuje rowniez swiadczenie przez Wykonawc^ w oktesie

trwania umowy prac konsultacyjno-serwisowych w liczbie maksyraalnie 30 osobogodzin, na wamnkach
opisanych W zalatczniku nr 1 do uinOwy. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo niewykdrzystania
maksymalnej liczby osobogodzin wskazanej poWyzej. Wykonawcy nie przysiuguj^ z tego tytulu zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

3. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz czynnosci polegaj^ce na przySt^ieniu do naprawy (cZas feakcji),
naprawach urz^dzefi/oprogramowania oraz na Wykonywaniu prac konsultacyjno-Setwisowydh, b?dq^
wykonywane przez osob?/osoby pOsiadaj^ce certyjfikat CO najmniej na poziomie eksperta zabezpieCzen
urz^dzen i oprogramowania Obj?tego prZedmiotem umowy. Na etapie realizacji umo^^, na z^danie
Zamawiajgicego Wykonawca zobowi^zany b?dzie przedstawic Stosowny certyfikat.

4. Wykonawca oswiadcza i Zobowi^zuje si?, iz posiada wszelkie niezb?dne uprawnienia do swiadczenia
WSparcia technicznego dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urzadzen i Oprogramowania
zabezpieczaj^cegO firewall w zakresie i na wamnkach Opisanych w zalaczniku nr 1 do umowy, bez
namsZania uprawnien Zamawiaj^cego oraZ praw innych osob b^dz podniiotdw. Wykonawca
osWiadcza, iz uzyskal Wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia powyzszego osWiadczenia.

5. Wykonawca oswiadcza, iz Zamawiaj^cemu przysluguje dost?p oraz prawo do uzywania Wszelkich
akmahzacji, poprawek, nowych Wersji oprogramowania (modulow) obj?tych Wsparciem technicznym
oraz aktualnych sygnatur oprogramowania (modulow) obj?tych wsparciem technicznym, bez
namszania praw innych oSob b^dz podmiotdw, w SpOsob i w Zakresie niezb?dnym do korzystania
Z  funkcji danego systemu zgodme z jego przeznaczeniem, w tym prawo do instalowania,
wykorzystywania i kopiowania na uzytek Zamawiaja,cego.

6. RozpocZ?cie sWiadcZenia WSparcia technicznego zostanie potwierdzone przez Strony protokoiem
Uruchomienia.

W>lV'
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7. Wykonanie prac konsultacyjGo-ser\^sdwych bgdzie kazdorazowo pbtwieirdzane przez Sftonyprdtokolem

prac konsultagjno-seflvisowjch zsLwieraj^cym w szczegokaosd informacj? o rodzaju wykonanych prac Oraz

liczbie w^konafiyGh dsobogodzin.

8. Zakonczenie realizacji caiej umowy zostatiie potwietdzbne przez Sttoiiyprotdkohni konCon^m. Prbtokol

konco^ wiliien potNXderdzaG nalezyte wykonanie nrnowy. Protokol ten b^dzie stano\dl pbdstaw?

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania unio\^ iia zasadach opisanych w niniejszej umcrode.

Protokot kancowyypiiPexx zostac podpisany bez zbednej zwloki.

9. Obowi^Zek sporz^dzenia protokoiow, o ktoryeh mowa w niniejszej umowie, spoGzywa na Wykonawcy.

Protokoiy winny zostac podpisane przez przedstawicieli obu Stron nmo-«^, o ktoryCh mowa w §5 ust.l

oraz ust,2 nmowy.

10.Wykonawca po^xierza pbdwykonawcy/podwykonawcom /firma
podwykonawcy/, gz?sg zamoxdenia wskazansj. w ofercie Wyksnawcy ziozonej w zamoMeniu

nr31/pn/20l7, tj. (jezelidotycay).

11. W toku realizacji umoxtT^ Wykonawca moze dokonac zmiany podx^konaxvcy bi^dz zrezygnowac
z podwjrkonawcy wskazatiego w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 31/pn/20l7. Zmiana
b^dz rezygnacja winna nast^ic w dtodze pisemnego aneksu do umOwy z podaniem przyczyny zmiany

bq,dz rezygnacji, oraZ w przypadku zmiany ze wskazaniem nowego podwykonawcy przy

uwzgl^dnieniu pOstanowien §1 ust.l2 oraz §la umowy (jezeli dotyczy).

12. W zwi^zku z tym, iz usiuga obj^ta prZedmiotem umowy co do zasady bgdzie •^kotiywana w miejscu

podlegaj^Cym bezposredniemu nadZorowi Zamaxdaj^cego, Zamaxdaj^cy zq:da, aby przed

przyst^pieniem do xeykonariia zamoxvienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podai naz^ albo imiona

i nazxviska oraz dane kontaktoxve podxvykonawcow i Osob do kontaktu z nimij Zaangazoteanych

w xvykonanie usiugi. Wykonaxvca zoboxdq,zuje si? zaxdadamiac Zamaxdaj^cego o xvszelkich zmianach
danych, o ktoryeh moxva w zdaiiiu pierwszym, w ttakcie realizacji umoxyy, a takze prZekazywac

informacje na temat noxvych podxyykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierZa poxderzyc

reahzacj? usiugi (jezeli dotyczy).

§la

1. Najpozniej w dniu zaxvarcia umoxvy Wykonaxvca lub podxx^konaxvca (w zaleznosci od tego, czy dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podxvykonaxec?) przediozy Zamaxdaj^cemu (je'dnej

z osob wskazanych w umowie) pisernne osxviadczenie, iz osoba (osoby) xvykonuj^ca xy ramach
niniejszego zamoxvienia (umowy) czynnosci poiegaj^ce na obsiudze zgiosZeh dokonyxeanyCh przez

Zamaxviaj^cego w toku realizacji umoxvy, tj. przyjmoxyanie zgioszeh xv ramach okna cZasowegO oraz

dotycz^Cych prac konsUitacyjno-serwisoxvych, w szczegolnosci w ramach infolinii (pod ntomerem

teiefonu) oraz potxvierdzanie przyj?cia zgioszen, b?dzie zatrudniona na podstaxde umoxey o prac?

w rozumieniu kodeksu pracy, w caiym okresie realizacji umoxvy.

Osxyiadczenie (kompleme osxviadczenie) xvinno zaxvierac roxvniez imi? i nazxvisko osoby/ osob
zatrudnionych na podstaxvie umoxvy o prac? xvraz ze wskazaniem xyykonjtwmych prZez dani% Osob?

czynnosci, rodzaju umoxvy o prac?, dokiadne okre^enie podrniotu skiadaji^cego osxviadczenie, dat?
ziozenia osxviadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia osxvia'dczenia w imieniu Wykonawcy

lub podwykonawcy.

osob (co najmniej 1) obsiugujcyych s^lospenia w toku realispgi umony wskdtspje tptiqcopik nr 1 do urnony.

Zamaxviaj^cy zastrzega sobie praxvo do dokonania weryfikacji xvw. osxviadczenia pod k^tem xx^mogu

zatrudnienia na podstaxvie umoxvy o prac? xv rozumieniu Kodeksu pracy.

Nieziozenie kompiemego osxviadczenia xve wskazanym -wyzej terminie prZez Wykonaxvc? (lub
podxvykonaxvc?) upraxvnia Zamaxviaj^cego do skorzystania z mozhxivosci rozwi^zaUia umowy, jezeli

Wykonaxvca (lub podxvykonawca) pomimo xvyznaczenia dodatkowego terminu, nie ziozyi xvymaganego

kompiemego osxviadczenia, i naliczenia Wykonaxvcy kary umownej xv xvysokosci 10% xvynagrodZenia

RADC A PRAW^'IY
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caiko-wdtego bfutto okfeslofiego w § 3 ust. 1 umowy. ZastosowaGe maj^ tti postano^X^efiia §7 ust.3-5 otiaz
§9 ust.2 umoA^.

2. Zamawiaj%(y zasttzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w Zakresie kontroli speiniania prZeZ Wyk6na:wce
(lub podwykonawcg) wyrnagan Zatmdtdania na podstawie ufnoNity o piracy w toZurnieriiu Ko'deksu
pracy, dokumentowanych za potnoc^ os-wiadczeliia wymagatiego fia podsta\de ust.l:

a) mozliwosc z^dania pos'Wiadczonej za Zgodriosc z oryginaiem odpo^ednio prz'ez WykonawC? Itib
pod^konawc? kopii umowy/uinow o prac? osob wykonuj^cych w tfakcie realizacji zamoWeliia
czynnosci, ktotych dotyczy ■wymienione w ust. 1 oswiadczenie Wykonawcy lub podw^konawcy; kopia
umowy/ufnow powinna zostac zanonitnizowana w sposob zapewniaj^cy pchrone danych Paobo'^ch
pracpwiiikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. P ochrptiie danych osPbp-^ch
(tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracPwnikow). Imi^ i naz^sko pracor^ka nie podle^
anPnimizacji. Informacje talde jak: data zawarcia umo-wy, rodzaj uUiPwy o prac? powinny bye rnPzHwe dp
zidentyfikpwania;

b) mozliwosc z^dania zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, pPtwierdza)^cegO Opiacanic prZeZ
Wykonawcy lub ppdwykonawc? skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uffiow o prac^ za ostatni okres rozHczeniowy;

c) mozliwosc z^dania poswiadczonej, za zgodnosc z oryginaiem odppwiednio prZez Wykouawc? lub
podwykonawc? kopii dowpdu potwierdzaj^cego zgioszenie pracpwnika przez pracodawcig do
ubezpiecz'ehj Zanonimizowan^w sposob zapewniaj^cy ochron? danych osoboWych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych psobowych. Imi? i nazwisko praCownika
nie podlega anpnimizacji;

d) mozliwosc z^dania wyjasnieh w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?;

e) mozliwosc zwrocenia si? do Pahstwowej Eispekcji Pracy (PiP) o przeproWadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia uzasadnionych w^tpliwosci co do przestrzegania prawa pracy 'prZeZ Wykonawc? lub
podwykonaWC?.

Wskazane pod Ht. a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktoryCh mowa pod Htd Wykohawca przedlozy
Zamawiaj^cemu na kazde Wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie W celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub
podwykonawc? osoby/osob Wykonuj^cyCh w ramach urtipwy czynnosCij co do ktoiych prZedfnipfPWa
umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umoWy o prac?.
Wezwanie Zostanie przekazane Wykonawcy za posrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez
Wykonawc?:

3. Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonyWaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,
rozumie si? czynnosci polegaj^ce na obsludze zgloszeh dokonywanych przeZ Zamawiaj^cego w toku
reaHzacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszeh w ramach okna CZasPWego oraz dotycz^cych prac
konsultacyjno^serwisowych, w szczegolnosci w ramach infolinii (pod numerem telefonu) PraZ
pptwierdzanie przyj?cia zgloszeh.

4. Zmiana osoby/osob Wskazanych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust.l, jest mo^liwa pod
warunkiem spelnienia wymogU zatrudniania na podstawie umowy 0 prac? w rozumieniu Kodeksu
pracy. ZmiaUa dokonywana jest w formie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy (lub podwykOnawCy) Z
podaniem danych nowej osoby oraz przy zachowaniu wymogoW ust.l. Zmiana osob wymaga
akceptacji ze strony osoby wskazanej w §5 ust.l umoWy. Akceptacja moze zostac wyrazona na pismie
lub za posrednictwem poczty e-mail:

RADCAP
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§2
Tetinin i miejsce realizacji umo-^
1. Wykonawca zob(3\^^zuje si? tealizowac przedinidtow^ urnow? w dkresie do dnia 31.12.2018 f. licza^c

od dnia ZawarGia uttiowy. RozpOGZ^cie swiadczenia wspatda tecHnicZnego nast^pi w diiiu zaWarda
umowy.

2. Miejscem realizacji umowy jest siedziba Slj^skiego OW NFZ prZy ul. Kossutha 13 w KatOwicach,
za wyj^tkiem sytuacji nie wymagaj^cych fizycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww.
miejscu.

3. W przypadku p'tac kOnsultacyjno-serwisOWych Zamawiaj^cy bgdzie organizowal (grupowal) realtzacj?
prac w taki sposob, aby prace wymagaj^ce fizycznej obecnOsd W siedzibie Sl^skiegO OW NPZ ttwaly
CO najmniej 4 osobogodziny.

§3

Wynagfodzeriie calkowitfe amOwy
1. Wynagrodzenie caikowite z tytulu niniejszej umowy Wynosi: zl brutto (siOwnie:

zlotych brutto)^ w tym wynagrodzenie caikowite netto: zi, Zgodflie z Zaiq,cZnikiem nr 2
do umoWy - kalkulacja cenowa.

(Uwaga: nr2 i^ostanie prt^gotowdny w oparciu o pkt 1A fomuldrria ofertg).
2. Wynagrodzenie caikowite brutto okredone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wsZelMe koszty,

oplaty, podatki i naleznosci zwiqzane z realizacji umowy, w tym koszt 30 OsobOgodzin prac
konsultacyjno-serwisowych.

3; Cena za 1 osobogodziny prac konsultacyjno-sertdsOWych, o ktorycb mowa w Ust2j Wynosi: zl
netto, zl brutto, zgodnie z zaliczrukiem nr 2 do umoWy.

W sumie wynagrodzenie z tytulu prac konsultacyjno-sendsowych (maksymalhie 30 osobogodzin prac)
nie moze przekroczyc kwoty zl netto, zl brutto.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie caikowite brutto umowy oktedone w §3 ust. 1 umowy,
w tym Za prace konsultacyjno-serwisowe, nie narusza przepisow ustawy z dnia 22 Hpca 2016 r.

o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracy oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016,
poz. 1265).

§4

Tetminy i Warunki platnosci

1. Plamosc z tymlu niniejszej umoWy nast^pi Wedlug ponizsZych zasad:
a) zaplata Wynagrodzenia z tymlu prac konsultaCyjno-serwisoWych bydzie nastypowala kwartalnie, po

wykonaniu praC, na podstawie faktycznej Uczby osObogodzin zreaUzowanych w danym kwartale roku
oraz ceny jednostkowej Wskazanej w §3 ust.3 zd.l umowy, W fortnie polecenia przelewu,
w terminie do 30 dni liczic od dnia dostarczenia przez Wykonawcy do siedziby Sliskiego OW NFZ

prawidlowO wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakmrze VAT.
PodstaWi zaplaty bydzie kazdorazowo protokotjprotbkoly prdc konsultdyjno-semiso'wjch zrealizowaiiych
w danym kwartale roku.

Zamawiajicy zaplaci Wykonawcy za faktyczni Uczby zreaUzoWanych osobogodzin^ Zgodnie ze
zglosZeniem/zgloszeniami ZamaWiajicego. W przypadku niepelnej osobogodziny pracy naleznosc
zostanie obUcZona proporcjonalnie, przy uwzglydnieniu zasady, iz przez 1 osobogodziny rozUfflie siy 60
minut pracy 1 osoby.

b) zaplata wynagrodzenia z tymlu pozostalej czysci umoWy w kwocie zl nettOj
zl brutto (tj. bez wynagrodzenia z tymlu prac konsultacyjno-serwisOWych, o ktdrym mowa W §3 nst.3
zd.2 umowy), nastapi z gory, w formie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni UcZiC od dnia
dostarczenia przez Wykonawcy do siedziby Sl^skiego OW NFZ prawidloWO wystawionej faktury

Teresi(^]r.dawt^kd
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VAT, na rachunek bankowy Wykdnawcy podany na fakturze VAT. Podstaw^ zaplaty bedzie/ra?(5/4(?V
umchamiefiia.

5. Na fakttirze VAT Wykonawca winien umiescic nast^puj^ce dane nabywcy: Narodowy Ftindusz
Zdro-wda z siedzib^ w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^
i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddziai Wojewodzki NFZ z siedzib^ w Kato^xicach, iil. Kossutha
13, 40-844 Katowice.

6. Waftosc bfiitto faktury VAT wystawionej z tytulu, o ktdryrn rnowa w ust.l Ht. b), iiie liioze
przektOGzyc kwoty bmtto naleznej za t^ cz^sc przedmiotu umowy. Stittia wattosci faktur VAT
xvystawionych z tytulu, o ktotym mowa w ust.l Ut.a), flie moze przekrOcZyc kwoty brutto wskazanej
w §3 ust.3 zd.2 tiin'OWy.

7. Za dat? dokonania plataosci Txytiagrodzenia uZnaje si$ dzien obci^enia rachunku Zamawiaj^cego.

8. Zariiawiaj^cy zapiaci Wykonatvcy odsetki ustawowe za Opoznienie tv zaplacie wyhagto'dzeniaj liczone

od dtiia nast^pliego po dniu, w ktorym zapiata miaia bye dbkonana, po ottzyrftaniu pisemnego
wezwarda do zaplaty.

9. Przeiiiesienie wierZyteltiosGi wytiikajgCyGh z niniejszej umO'wy prZeZ WykOnawG^ na osob^ trzeei^
wymaga piseninej zgody Zatnawiaj^Gego, pod rygorem niewaznosGi.

10. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizaGji niniejszej tlmo'wy (przed
wystawieniem danej faktury VAT), zmiana zbstanie uxX^gl^dniona w utnoxxde. W przypadku
Zwi^kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie ealkowite netto unaowy (§3 ust. 1);, w tyrn takze
wartosei (eeny) netto podane w umowie, zostanie obnizone w taki Sposob, aby po dolieZeniu aktnalnie

obowi^zuj^Gej stawki podatku VAT, wynagrodzenie Gaikowite brutto umo"wy (§3 ust.1) nie
przekroGzyio eeny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 31/pn/2017, tj zl
brutto.

W przypadku zrnniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia Galkbwitego netto umowy
(§3 ust. 1), w tym takze do wartosei (een) netto podanych w umowie, zostanie doliczony podatek VAT
w' obbwi^zuja.Gej (nizszej) wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej

konsekwenejami dla wynagrodzenia umOwy zostanie wprowadzona w drodZe pisemnego aneksu do
umowy.

§5
1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^eego do podpisywania protokolo'w, o ktbryeh mowa
w niniejszej umowie oraz zobbwi^zanymi do nadzorowania prawidlowej realizaeji pbstanoxvien
umowy, jest 1) , tel , adres e-mail; lub 2) .., tel , adres

e-mad: Dla skutecznosGi wystarczy dzialanie jednej z wymienionyeh wyzej osdb.
2. Osobq, upbwaznion^ ze strony Wykonawey do podpisywania protokolow, o ktoryeh mowa

w nimejszej umowie oraz zobowi^zan^ do nadzorowania prawidlowej realizaeji postanowien umowy,
jest 1) , tel , fax , adres e-mail: lub 2) , tel , fax

, adres e-mail: Dla skuteeznosei wystarezy dzialanie jednej z wymienionyGh wyzej
osob.

3. Ewenmalna zmiana osob lub danyeh teleadresowyeh wskazanyGh w ust. 1 lub ust. 2 dla Swojej
skuteeznosei b^dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierOwanego do

drugiej Strony umowy. W tresei oswiadezenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^Zuje
zmiana.

§6

1. W przypadku Zgloszenia przez Zamawiaj^eego nieprawidlbwosei lub innyGh prbblemow
dotyez^Gyeh urz^dzen b^dz oprogramowania obj^tyeh umow% Wykonawea zobowigzuje si?
zapewmc czas reakcji oraz czas naprawy Zgodnie ze wskazanymi w pkt 4 oraz pkt 5 Zal^eznika nr 1
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do ufriO^. Gzyniiosci b'^d^ kontynuowane az do protokolatnego usutliecia niepra-wddlOWosci lub
innych ptobletnow.

2. Wattiiiki dotycz^ce napiawy b?d^ kazdotazowo uzgadniane pfzez WykOnawc? z Zai&iai^aj^Gytn.
3. Wykoriawca Zobo\ci^zuje si? do wykonywania ptac kOnsultacyiho^sensdsowych dotycz^cych ilirzi^dzen

i oprogcamowania obj?tych umow^ wedle zasad opisanych pod litA Zai^cZnika nt 1 do umowy.
4. Wszelkie zgloszenia w ramach niniejszej umowy mog^ bye skutecznie ptzekazane przez

Zama-^aiq;cego za posrfednictwem numeru telefonu (infolirdi) podanego przez Wykonawc?:
,  pOczty eleklronicZilej na adres e-rriail podany ptZeZ Wykona^c?:

b^dz za posredtdctwem (jezeli dotyczy) fo'rmularza zgiosZeniOwegO na stronie
internetowej wskazanej przez \)Cykonawc?: Fakt otrzymania zgiosZenia Wykoiiawca
obo-oi^zany jest natychtniast potvderdzic za posrednictwetn pOczty elektronicznej na adres e-mail

Wykoriawca zobowi^Ziije si? fdezwloczriie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmiaiiie
dotycZ^cej Wskazanego spOsobn kontaktu (informacja taka Winna ZOstac przekazana Zamawiaj^cemu
na pismie lub faksem: lub za pOsrednictWem poczly elektronicznej na adres e-mail: ), pod
rygoreffi uznania zgloszenia dokonanego przez Zamawiaj^cego na podany w ust.4 SpOsdb kontaktu,
Za skuteczne.

5. Wszelkie koszty zwi^zane z napraWq, (w tym wytnian^ urz^dzen/oprograffiowania, W sZcZegolnosci
koszty robocizny, transportu, cz?sci, reinstalacji, instalacji, ponosi Wykonawca.

§7

Kary uinowne

1. W razie niewykonafiia lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zapiaci Zamawiaji^cemu
kary umowne:

1) w wySokosci 100,00 zl za kazdy dzien opoztiienia w rozpocz?ciu realizacji umOwy przez
Wykonawc? w stosunku do terminu wynikajacego z §2 ust.l umowy. Jezeli Opd^tiienie ptzektoczy
14 dni Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystatda z mozliwosci odst^pienia ad umOwy oraz
nalicZeriia Wykonawcy dodatkowo kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego
brutto okreslonego w §3 ust.l umowy.

2) w wysokosd 50,00 za kazd^ rozpocz?t^ godzin? Opoznienia w stoSunku do czasu reakcji,

o ktorym mowa w pkt 4) zal^cziuka nr 1 do umoWy;

3) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzieri opdznienia w stosunku do cZasu naptawy, o ktorym mowa

W pkt 5) zal^cznika nr 1 do umowy;

4) w wysokosci 20,00 zt Za kazd^ rozpocz?tq, godzin? opoznietiia W stosUnku do tertninu wykonania
prac konsultacyjno-serwisowych ustalonego na podstawie lit.A Kt. b) zai^cznika nr 1 do umowy;

5) w wysokosci 200,OO Zt za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych prZedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umoWy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

6) w wysokosci 100 zl Za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu W tertiiinie dokumentoW,

o ktorych mowa w §la ust.2 Ht. a, b lub c umowy, b^dz za kazdy dzien Opoznienia w przedlozeniu
w termime wyjasnieh, o ktorych mowa w §la ust2 Ut.d umowy, w odniesieniu do danej osoby
(pracownika);

7) w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 Ust.l umowy, jezeli
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego Stronie zlozy oswiadczenie 0 odst^pieniu od umowy
b^dz o rozwi^zaniu umowy.

2. Jezeli suma kwot z tytulu kar umownych, o ktdrych moWa w ust.1 pkt 2, 3, 4,. 5, 6 przekroczy 5%
wynagrodzenia calkowitego bmtto Okreslonego W §3 ust.1 umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do

I
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skorzystania z mozliwosci toZ-vvi^zania umowy oraz naliczenia Wykoiiawcy do'datkowo kary

umownej w wysokosci 5% -v^nagrodzenia caikowitego brutto okre^onego w §3 ust. 1 umbwy .

3. Zamawiaj^cemu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do -wysokosci

rzeczy^scie poniesionej szkody, -w prz)rpadku gdy kara umo-wna nie -wysfafcza na pokrycie szkody.

4. Wykonawca zaplad Zamawiaj^cemu karg utno-wn^ -w terminie 14 diii licz^c od daty Otrzymariia

•wezwariia do zaplaty kaiy urfio-wnej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zama-^aj^cy moze potr^cic

naleznq, mu kar§, jak ro-wniez nalezne mu odsetki ustawo-we za opoznieiiie, z do-wokiej naleznosci

Wykoiiawcy, jak^ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym -w Szczegolnosci z -wynagrodZenia).

5. Saiikcja w poStaci kary umownej zostaje -wyl^czona w przypadku -wyst^pienia okokcznOsci sily

■wyzszej w rozumieniu przyj^tym -w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnetrzne, liiemoznosc
jego przewidzenia, niemoznosc Zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna,
katastrOfalne dzialania prZyrody, zamieszki uliczne, o He mialy -wpl3rw na -wykonanie umO-wy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich -wplyivie na ■wykonanie
umo-wy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformo-wac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne StaiiO-wisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca, jako sily -wyzszej oraz jej -wplywu na -wykonanie umo-wy. Sankcja w pOStaci kary
umo-Wnej zostaje -wyl^czona rowniez -w przypadku, gdy odstq:pienie od umo-^ b^dz rozwi^zanie'
umo-wy przez Wykonawca, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow, 0 ktotycb mo-Wa
w niniejszej umowie, zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie'Zamawiaj^cego.

§8
1. Osoby po stronie Wykona-Wcy nadzoruj^ce umow^, a takze maj^ce bezpodedni dostep do

urz^dzen/oprogramowania Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy, zObowi^Zane s^
do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cegO, w tym
technicznych, finansowych, handlo-wych, prawnych i organizacyjnych, danych osobo-wych
podstawOwych, jak i wrazR-wych, uZyskanych -w trakcie realizacji umo-wy niezaleznie od form
przekaZania tych informacji oraz ich zrodia. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy
rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje sig -wykonuj^c obowi^zki -wynikaj^ce z niniejszej
umo-wy. Odpowiedzialnosc za naruszenie po-wyzszych nakaZo-w spoczywa na Wykonawcy. Ujawnienie
ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnicy uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania
z mozli-wosci toz-vvi^zania umo-wy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w -wysokoaci 10%
-wynagrodzenia caikowitego bmtto okre£onego w § 3 ust. 1 umO-wy, a takze do po-wiadottiienia
stosownych organo-w.

2. Osoby wskazane w ust.l niniejszego paragrafu zobowiqzane sq, zlozyc na rgce PelnomOcriika ds.
Ochrony Informacji Niejawnych Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NarodowegO Fundu'sZU
Zdrowia — , tel we wczesniej uzgodnionym z nim terminie,
oswiadczenie o tresci stanowi^cej zal^cznik nr 3 do umo-wy.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zacho-wania w tajemnicy informacji
zastrzezonych przez Wykonawcy jako tajemnica przedsigbiorstwa oraz danych osObo-Wych -w
granicach przewidzianych w usta-wie, uzyskanych w trakcie realizacji umo-Wy nieZaleznie od form
przekaZania tych informacji oraz ich zrodia.

§9
1. Odst^ienie od umo-wy, o ktorym mowa w §7 ust.l pkt 1 umowy, winno nast^ic w terffiinie do 5 dni

roboczych liczq,c od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odst^pienia, poprzez pisemne
oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze -wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? odst^pienia
od umo-wy. Odst^ienie od umo-wy naslgpuje z dniem zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia

JRADi

TerosM
'A - 1093

^ P!
1



Nr zarrio-wienia: 31/pn/2017 -^Druino^^

o odst^ieniu. W przypadku odst^pienia od umowy Wykona:wcy nie przysltiguj^ z tego tyttilu zadne

rosZczenia w stosunku do Zamawiaj^cego. Zastrzega si?, iz skutki odst^ienia maj^ nasts^ic na

przyszlosc i nie dotycz^ takich instytucji jak kary utnowne, cZy ptawo z^dania odszkodowania za

nienalezyte ■wykonanie umowy.
2. Roz-wi^zanie uniowy, o ktorym mowa w §la ust.l b^dz w §7 ust2 b^dz §8 ust.l umo'^, winnb

nast^ic poprzez pisenine oswiadczenie ziozone Wykonawty Ze wskaZanieiii na okoHcznosci
stanowi^ce podstaw? rozwiqzania umo\*^. Rozvd^zanie umowy nast?puje ze skutkiem
natyGhttliastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego o'swiadcZenia. W takim przypadku
Wykonawcy przysluguje ■wynagrodzenie jedynie za okres faktycznego w^konywra'nia umbWy.
RbzliGzenie z tytulu, o ktbrym mbwa w §4 ust.l Htb umowy nast^i z uWZgl?dmenieffl zasady,
ze naleznosc za 1 miesi^G odpowiada 1/12 wynagrbdzenia caikowitegb btuttb umowy, b ktorym
moWa w §3 ustl umowy, zas naleznosc za 1 dzien odpowiada 1/30 z 1/12 WW. wynagrodzenia
Galkowdtego brutto umbwy. Wykonawca bbbwi^zany b?dzie zwrbeic Zamawiaj^Gemu nienalezn^
cZ?sc 'Wynagrodzenia W ternainie 30 dni licz^c od dnia otrzymariia stbsbwnego wezwania, na podany
w weZwaniu raehunek bankowy.
Rozliczenie z tymiu, o ktorym mowa w §4 ustl lita umowy, nast^i za faktyezuq, liczb?
zrealizOWanyGh osobogodzin, zgodnie ze zgloszeniem/zgloszeniami Zamawiaj^cego.

§10
1. Wykonawca wniosi zabezpieczenie nalezytego wykbnania umoWy W Wysokosci zl (slbWnie:

zlotych), CO stanowi 10% wynagrodzenia caikowitegb bruttb umbWy (ceny oferty bruttb).
Zabezpieczenie zostalo wniesibne w formie:

2. W trakcie reaUzacji umbw/y Wykbnawca moze dbkbnac zmiany fbrmy Zabezpieczenia na jedn^ lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustaWy Prawo zamowien publicZnych. Zffliana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem Gi^loaci zabezpieczenia i bez zmniejszaflia jego
wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia WykbnaWca oboWi^zany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzetiiem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie Wprowadzona stosownym aneksem do umOwy.

3. W okresie przysluguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczerda, Zamawiaj^cy nie moze zbstac
pozbawiony mozliwosci Wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykbnania
umbWy, jezeH zdarzenie uzasadniajq:ce roszczenie w/yst^ilo w okresie waznosci zabeZpieGzenia (jezeli
zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dolcumentu - w okresie waznosCi dokumenm).

4. Zwrot i rozliGzenie zabezpieGzenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ust. 1 PraWa zamdwien
publicznyCh. Zamawiaj^cy zwroci zabezpieczenie nalezytego Wykonania umbwy W tefminie 30 dni
licz^G od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiaj^cego za nalezycie wykonane, tj. od
dma podpisania protokolu koncowego. Protokol koncOwy' winien potwierdzac nalezyte Wykonanie
Umowy.

§11
1. UmoWa nimejsza zostala zaWarta w wyrdku udzielenia zamowienia pubkcznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. PrawO zamowien publicznych.
2. W sprawach nieureguloWanyGh postanowdeniami niniejszej umoWy maj^ zastosbWanie przepisy Ustawy

Prawo zamdwien pubHcznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowa b?dzie reaUzoWana zgodnie z oferty Wykonawcy zlozon^ w zamdwieniu nr 31 /pn/2017.
4. Kazdorazbwa zmiaUa postanowien niniejszej umowy, przy uwzgl?dnieniu wyj^tkdw w niej

przewddzianych, wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

\
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Nr zafriovdenia: 31,/i)n/20l7 wzor umdw}'

5. Eweiltualile spdry pOwstafe na tie stbsowatiia rdfiiejszej utho^, StiOiiy poddaj^ foZst^Zygiii'eciP S^du
wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzktegb Narodowego FuliduSZu Zdrowia
(Kato'^ce).

6. Umowa zdst'ala spbtz^dzoiia w ttzfe'cli jednobrZtid^c^ch egZeinpiairzacli, z cZego d^a egZetliplatze
otrZytntijfe Ziaiiiavdaj^cy, jaded egZe'tiiplarz otrzyriiuje Wykbilawca.

ZAMAWIAJ4CY \«4^DNAWCA

liWAGA! ■

ilk nr 1 do iimoipy t^stUHie pfi^gotoiPany iv opaMu ■ d foiinitlat\ dpis pnpdtiiiotli paMoiviMa
lik nr 2 do MMOnp ̂stanie pipygotowany iv dpar'ciu o pkt lAfomiiiafi^ dfety.

UWAGA!

W Sjtucigi, gipi ohoivicit^k pOddtkoivy \ pO'datku sd toiVdroiv 'i ustug b^dt^e dpbcyivdt na ZdmdWidjciiy^ (drt.
91 ustSa pyp), cdtkbwltym wynagrbdt^eniem utnoinnym h^di^e ivynagrodyenie be^ poddtkw od toivdrbiv i idsiug'

, w tdikim pipypddku ipipisy dtnowy odfios:^ce si^ do ttyndgrodyenid hrUtto (cbn hrUttO; ofery bttttto) naky foyuntiec '
jako bdnostyice sq do nyndgpodt^nid (cenj bfery) bei^podatku od towdroiv i uslug; niniejsi^ i^stdnie odpvwiei

! IV reddkg'i ̂ pisoiv ipmeranej utnowy.
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Nr zamowienia: 31/pn/2017 - wzor oswiadczenia zatqczriik nr 3 do wzom umowy

(imi? i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr ddkurhentu tozsarnosci)

OSWIADCZENIE

Oswiadcz&m, ze zhana Jest irti defihicja danych osobowych w fotumiertiu art. 6 uStSwy
z dnia 29 wrzesnia 1997 r. o ochronie dahych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, pOz. 926
z pozn. zm.) w mysl, ktorej za dane uwaza si§ wszetkie inforthacje dotyezqce
zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zobdwisizuji^ sii$:

1) do zachowania w tajefrinicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdfowia
wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

2) nie pozostawiab bez dozoru, ani udost^pniac csobom nieupowaznionym dokumentow
materialnych (w formie elektronicznej, papierbwej itp.) z danymi;

3) nie wykorzystywac an! nie udost^pniac nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych
celow niz stuzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtocznego zniszczenia, w sposob uniemozliwiaj^cy zidentyfikowanie danyGh,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub bt^dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoiicznosci wskazuj^cych na
naruszenie ochrony danych, bezzwtocznie powiadomic Administratora BezpieczenStwa
Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego,
wtasciwego ze wzgl^du na zaistnialy incydent kierownika komorki organizacyjnej w
Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urz^dowania rowniez ochron? obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegolnej dbatosci o zachowanie poufnosci,
integralnosci i doat0pno§ci danych zwi^zanych z dokumentami znajduj^cymi si?
w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, takze dotyCz?cych danych pfacownikow,
dokumentacji systemu ptzetwarzania danych oraz infrastruktufy sprz?toWb - programowej
systemow informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szCzegbinej dbatosci o
zachowanie poufnosci tresci dokumentow, ktore znajduj? si? w obrocie w Narodowym
Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dost?pu do danych.

Wvkonano w 2 iednobrzmiacvch eazemolarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscowosc, data czytelny podpis

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

■esa Uzdowska
Kt-iS93



Nr zamowi^nia: 31/pn/2017 wzor informscji, o ktorej mdwa w art. 91 ust,3a pzp

Informuj^, iz wyb6r ztozonej przeze mnie ofeity*:

* w zaIeznOsGi 6d sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) rtie pfdwadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowii^zku podatkoWegO zgpdnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodhie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwiqzku z niniejszym wSkazujp

ponizej:

a) nazwp (rodzaj) towaru/usiugi, ktorego dostawa/ktorej swiadczenie bpdzie prowadzic

do powstania u Zamawiaj^Gego obowiqzku podatkowego zgodhie z przepisarhi

0 podatku od towarOw i ustug:

b) wartdsc towaru/uslugi, o ktorym mowa pod lit.a), bez kwoty podatku VAT, fj. cena

netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.Ja pzp, jezdi ziozono ofettq, ktdrej wybor prPwadziiby do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od tOwarow
i usiug, ktory miaiby Obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, Skiadajpc oferty,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstaaia u zamawiajpcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktbrych ddStawa iub
swiadczenie bpdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartdsc bez kwoty podatku.
UWAGA! DOdatkowo wskazuje sip, iz obowipzek doiiczania wartosd podatku VAT piacOnego przez
Zamawiajgcego do oferty Wykonawcy (wartosd netto) cigzyna Zamawiajgcym w pfzypadku, np.:
- wewnqtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaipczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objpte
mechanizmern odwrocdnego obcipzenia (dot. teiefonow komdrkowych, w tym smartfonow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urzpdzenia wystppujpce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabOok ftp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wipze sip anaiogiczny obowipzek doiiczenia przez
Zamawiajpcego przyporownywaniu cen ofertowyCh podatku VAT.

Imi§ i nazwisko upetnornocniohego przedStawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

radcaprAwny

.  Terasa pzdowslta
Kt-'J®93



Nr zamowienia: 31/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym nfiowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Fitina:

Adres:

Na poftzeby post^powania o udzielenie zamo^^eiiia publicznego pn. swiadcz'enie wspatcia

techHicznego dla posiadanyGh przez Sl^ski OW NFZ urZ^dZGd i bprogtainowania

ZabezpiecZaj^cego fitewall, prowadzonego przeZ Natodo^ Fundusz Zdrowia Slaski Oddziai

Wojewodzki, 6s\<dadtzam. co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DOTrCZACE WYKONAWCY

1) Wykbhawca -winiGn dokoftac wskazania zgodiiie ze stailefii prawnym i faktyczftyrfi dotyczi^cvm

Wykonawcy:

A. Os-wdadcZam, ze liie podlegam wyklucZeniu Z postypowania ha podstassde aft 24 hSt; 1 pkt 12-23

ustawy Ptawo zafnowien publicznych.

B. OstviadcZam, ze zachodza, w stosunku do hihie podstaf^ wykluczehia z postgpowahia ha

podstawie aft ustawy Pfawo zafflowien publicZhych (podac majqcci ̂ stosOwanie podstaw^

ivjkluct^nia sposrdd jvjmienionych n> art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^).

Uwaga! Zgodhie z aft. 24 ust.8 pZp, Wykohawca, ktory podlega -wykluczehiu ha podstaf^e aft. 24 ust. 1

pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, hioze przedstawic dowody ha to, ze podjgte prZeZ niego stodM s\
wystarczaj^ce do wykazahia jego rzetelnosci, w szczegolhosci udowodhic napra^xdehie szkody wyfZq;dzohej
pfzest^pstwem lub pfzestypstwem skafbowyih, zadoscuczyniehie pieni^zhe za doznah^ krZywd? lub
naprawienie szkody, wytzetpuj^ce wyjashienie stahu faktycZhego oraz wspolpfac^ z orgahaihi scigahia

oraz podjgcie konkretnych srodkow techniczhych, orgatdzacyjnyGh i kadrowych, ktdre sq, odpowiedhie dla

zapobiegania dalszyrh pfzestgpstwohi lub przest^pstworh skarbowyth lub hieprawidlowehiu postigpOwahiu

wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje siy, jezeU wobec wykohawcy, byd^cego podfhioterh
zbiorOwyrh, ofZeczoho prawofhocnyth wyrokietn sq,du zakaz ubi'egania si^ o udzielehie Zahhowiehia Oraz

nie uplyn^l okreslony w tyfn wyfoku okres obowi^zywania tego zakaZu.
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Nrzamowienia; 31/pn/20l7 wzdr oswiadczenia, o ktorym mdwa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z tiwagi na p'tzepis art. 24 ust.8 pzp, jediioczesnie oswiadczam, ze w zvd^zku z p'odsta\v^ w^kluczenia,

o ktorej fnowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp^ na pbdstawie art. 24 ust. 8 usta^ Prawo

zamd-wdbn publicZnyGh, pbdji^iem nast^pujq^ce srodki naprawcZe:

II. Zamawiaj^cy nie okre^Ia (iiie stawia) zadnych warunkow udziahx w postfpowaniu, o ktoiych inowa w aft. 22
ust. I pkt 2 pzp (art. 22 ust. lb pzp).

OSWIADCZENIE DOl'YCZACK PODANYCH INFORMACTI

OswiadcZam, ze wszystkie informacje podane w powyzsZych os'wiadcZeniachi aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaiy .przedstawione z peina swiadoriHoscia konsekwencji wprowadzenia

Zafaawiajacego w bl^d przy przedstawianiu infortnacji.

Imi^ i nazydsko upetnomocnionego ptzedstawiciela Wykbiiawcy:

Data <

podpis

ru>.

WIW

radc ̂



Nr zamowienia: 31/pn/2017 - wzor oswiadCzeilia (grujpa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Nitiiejsze os-MadcZenie Wykonawca prZekazuje Zamawiaj^ceinu w tettfiinie 3 dtti bd diiia

zaiiiieszczenia na stronie intefnetowej (www.nfz-katowice.pl) infbtrflacji, o ktorej rnowa w a'tt. 86 ustS

pzp.

OswiadcZenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej satnej gtbpy kapitaibwej z innym

Wykonawcq, lub Wykonawcami, ktorzy zloZyli oferty w liiniejsZym post^powaniu.

Przez gtup^ kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochrofde kbnkurencji

i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozumiec wszystkicH przedsi^biorcow,

ktorzy sq. kontrolowatii w sposob bezposredni lub pbsredni przez jednego przedsi^bibrc?, w tym towniez

tego

Na padsta\^e informacji zariiieszczonej przez Zafnawiaj^cego na stronie intemetOwej wAXw.nfz-

katowice.pl o Wykbnawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu na s'^adczehie wsparcia

techtticznego dia posiadanych przez SlqsM OW NFZ mz^dzed i dprdgramowania

zabezpieczajqcego firewall.

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej satnej gfupy kapitalowej, o Rtorei tnowa

w art. 24 Ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

II. osttdadcZam, iz lialez^ do tej satnej gtupy kapitalowej, o ktorej tnowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

♦nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W prZypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlbzetliem oswiadczetiia mbze przedsta^c dowbdy,
ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadzq, do zaklocenia konkurencji w pOst^powatiiu
o udzielenie zamowietiia.

Imi^ i nazwisko upelnoinocnionego przedstawiciela Wykbnawcy:

Data.

podpis ..i.

lAWli/
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